Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent

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

Nummer 17/2009 // januari / februari / maart

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

driemaandelijks tijdschrift

17

Ond. nummer: 0406.633.304

De Sleutel
magazine

����������������������������������
�������������������������������������

// Editoriaal //
Damien Versele,

In dit nummer

Algemeen directeur

3

����������������������������������
�������������������������������������

Recent alludeerde de Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg (VVBV), waartoe ook De Sleutel behoort, naar het feit dat alle overheden in
België jaarlijks bijna 300 miljoen euro uitgeven als maatschappelijk antwoord op
de drugsproblematiek (voor veiligheid, hulpverlening, preventie, onderzoek en
beleid), of 28,5 euro per inwoner. En er is nog zoveel voor verbetering vatbaar...
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Beste lezer,
Meten is weten. Ook in de verslavingszorg bleef deze zegswijze geen dode letter.
De voorbije 25 jaar zijn er heel wat stappen gezet om deze relatief jonge vorm
van hulpverlening een wetenschappelijke onderbouw te geven. De sector beseft
bovendien al lang dat de maatschappij en het beleid resultaten verwachten. De
drughulpverlening kost immers geld.

Preventie: altijd goed?
Effectief of efﬁciënt?

In dit nummer staan we uitgebreid stil bij de evolutie die de verslavingszorg de
voorbije jaren heeft doorgemaakt. Professor dr. Gerard Schippers licht in een
interview zijn State of the Art toe over de verslavingszorg. Welke vooruitgang werd
er geboekt? Zijn er cijfers die dit staven? Is verslaving een hersenziekte?
Aansluitend bespreken we een toonaangevend werk van William Miller dat ons
helpt anders te denken over middelenmisbruik. Wat toont de wetenschap aan en
hoe kunnen we die kennis best vertalen in de dagelijkse praktijk van ons werk?
Een mooi praktijkvoorbeeld van evidenced based werken is ons project “Op abstinentie gerichte behandeling voor drugverslaafde adolescenten”. Dankzij middelen
uit het federale Verslavingsfonds brengen we momenteel de in VS ontwikkelde
Contingency Management-methodiek in ons dagcentrum te Mechelen dagelijks in
de praktijk. Hier kan u lezen hoe we de adolescenten motiveren om hun drugprobleem aan te pakken door hen te belonen voor het verminderen van hun gebruik.
Een ander voorbeeld van hoe onderzoek kan leiden naar een onderbouwde praktijk
is de aanbeveling voor het gebruik van vervangmedicatie in de behandeling van
heroïne. We maken verder duidelijk dat steeds moet overwogen worden of een effectieve methodiek ook echt efﬁciënt werkt. We nemen dus tevens de kostprijs en
het rendement van een gekozen behandeling voor de maatschappij mee.
Binnen het evidence based gedachtengoed hebben we ook bijzondere aandacht
voor preventie. Klopt de stelling dat een niet wetenschappelijk onderbouwd
preventieprogramma eigenlijk geen kwaad kan...? Tot slot gaan we dieper in op de
resultaten van een belangrijk internationaal congres in Cyprus over de veranderingen in het gebruik van drugs in de maatschappij.
In de marge willen we u als trouwe lezer ook op de hoogte houden van de situatie
in enkele van onze dagcentra. Dankzij een recent goedgekeurd project in het
kader van ditzelfde Verslavingsfonds is een tijdelijke oplossing gevonden voor het
tekort in de subsidiëring van 11 medewerkers (VTE) door de Ministeries van Justitie
en Binnenlandse Zaken. Het betreft hier echter een tegemoetkoming voor 2009.
We danken de overheid voor deze ondersteuning en blijven aandringen op een
structurele oplossing vanaf 2010 zodat de dienstverlening in onze centra te Gent
en Brugge onverminderd gecontinueerd kan worden.
Ik wens u veel leesgenot toe.
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Professor Schippers
als hoofdspreker
tijdens de academische zitting
naar aanleiding van
het afscheid van
Johan Maertens
als algemeen directeur

PROF.DR.GERARD M.SCHIPPERS
OVER 25 JAAR VERSLAVINGSZORG

Paul De Neve / Robrecht Keymeulen

‘Wat weten we nu dat we toen niet wisten’
Slaagt de drughulpverlening er vandaag in om verslaafden weer drugvrij
door het leven te laten gaan? Gebeurt
dit op een wetenschappelijk onderbouwde manier? Heeft de verslavingszorg vooruitgang geboekt de voorbije
25 jaar? Zijn er ook cijfers die dit staven? Is verslaving een hersenziekte?
Veel vragen waar we een antwoord op
zoeken. Hiervoor gaan we in gesprek
met Professor dr. Gerard Schippers uit
Nederland, dit naar aanleiding van zijn
“State of the Art”over de verslavingszorg.
Gerard Schippers is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde in 1973 af als psycholoog en psychotherapeut. Professor
dr. Gerard Schippers is in de verslavingszorg een gerenommeerd spreker
met internationale faam. Momenteel
is Professor Schippers werkzaam bij
het ‘Amsterdam Institute for Addiction
Research’, een onderdeel van divisie
Psychiatrie van het Academisch Medisch Centrum en een samenwerking
van de verslavingszorginstellingen
Jellinek (Arkin) en Brijder ( ParnassiaBavoGroep). Professor Schippers
was in december nog de hoofdspreker
tijdens onze academische zitting naar
aanleiding van het afscheid van Johan
Maertens als algemeen directeur van
De Sleutel.

Zag de verslavingszorg er 25 jaar
geleden helemaal anders uit?
PROF. DR. GERARD M. SCHIPPERS

Zeker. Toen zagen we een bloeitijd van
langdurende behandelingen in het
algemeen en therapeutische gemeenschappen in het bijzonder. Er was ook
veel belangstelling voor intensieve en
emotionele therapieën zoals bonding
en primal scream.
Behandelen we onze verslaafden nu
dan zo verschillend?
PROF. DR. GERARD M. SCHIPPERS

Op veel plaatsen wel. De vraag is: Wat
weten we nu, wat we toen niet wisten?
Er was toen nauwelijks onderzoek. We
hadden geen kennis uit de neurobiologie, er was geen effectieve medicatie
voor de behandeling van verslaving.
Zich onthouden van drugs – abstinentie – was het enige behandelingsdoel.
Bovendien werd alleen van langdurige
intensieve behandeling en van deelname aan zelfhulpgroepen enig heil
verwacht. Iemand die niet gemotiveerd
was, kreeg toen helemaal geen behandeling. Verslaving werd gezien als
iets progressiefs en onomkeerbaar.
De behandeling bestond eigenlijk uit
persoonlijkheidshervorming, niet uit
gedragstraining. Korte interventies en
zelfbehandelingen bestonden niet en
er was niet zoiets als een gestructureerde intake, een gestructureerd assess-

ment of een indicatiestelling. Dat ziet er
nu gelukkig wat anders uit. De voorbije
25 jaar werden heel wat inspanningen
geleverd om de kloof tussen praktijk en
wetenschap te dichten.
In de richting van wetenschappelijk
onderbouwd en professioneel werken?
PROF. DR. GERARD M. SCHIPPERS Juist.
Daar is een duidelijke evolutie te merken. De verslavingszorg is gaandeweg
veranderd van goedwillende autonomie naar op empirie gebaseerde
professionaliteit. Die ontwikkeling is
mogelijk geworden dankzij een aantal factoren. Een eerste belangrijke
invloed kwam van de neurobiologie.
De neurobiologie zorgde voor een
wetenschappelijk onderbouwd antwoord op de vraag of verslaving een
hersenziekte is. Bovendien gaat mijn
wetenschappelijk hart heel hard gaat
kloppen bij die prachtige nieuwe technieken die op dit moment beschikbaar
zijn.
Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
PROF. DR. GERARD M. SCHIPPERS Vandaag kan men perfect foto’s, zelfs
ﬁlmpjes maken, van het levende brein
van gezonde mensen. Maar evengoed
natuurlijk van zieke mensen. En dat levert veel nieuwe inzichten op. Beelden
van het brein bij verslaafden tonen
duidelijk aan dat er in dat brein onom-
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keerbare veranderingen zijn opgetreden. Neurobiologische veranderingen
die het craving-fenomeen verklaren.
Die plaatjes tonen dat je je hele leven
verslaafd blijft. Ook al gebruik je geen
drugs of alcohol meer, je blijft wel
verslaafd. In een verslaafd brein gaat
er iets mis in de verbinding tussen de
prefrontale cortex waar ons denk- en
redeneervermogen zit en de VTA-as,
waar zich ons plezier- of lustcentrum
in de hersenen bevindt. Daar loopt het
fout. Het brein houdt het maken van
verkeerde keuzes in stand.
Hoe moeten we dit begrijpen?
PROF. DR. GERARD M. SCHIPPERS Ik ben

een fan van de wetenschapster Nora
Volkov, directrice van het National
Institute on Drug Abuse in de Verenigde Staten. Haar onderzoek naar
het verslaafde brein gaf de wetenschap een geweldige stimulans, vooral
dan het functionele model over de
hersenstructuur waarmee ze in 2006
uitpakte. Drugverslaving benoemt ze
daar (net zo goed als alcohol) als an
impaired response inhibition and salience attribution-syndrome of kortweg
het I-RISA syndroom of drug addiction.
Door het verslavingsproces heeft het
geheugen geleerd om automatisch te
kiezen voor een bepaalde verbinding
tussen prikkel en reactie, ook als deze
verkeerd is. De verslaafde zal dus sneller kiezen voor de verkeerde ‘oude’ oplossing, in plaats van voor de ‘goede’
nieuwe oplossing. Die scans laten zien
dat de hersenen van verslaafden op
deze wijze functioneren. Dit toont dus
aan dat verslaving een neurologische
ziekte is. Dankzij dat onderzoek zijn
we meer belang gaan hechten aan die
elementen in het brein.
Tijdens de academische zitting
illustreerde u dit mooi met een dia van
een verborgen sigaret.
PROF. DR. GERARD M. SCHIPPERS Ons
geheugen vertoont een zogenaamde
attentional bias. Bijvoorbeeld: wie ooit
verslaafd geweest is aan sigaretten
zal op een dia met verschillende zaken
veel sneller dan wie niet verslaafd is

geweest de sigaret herkennen. Hun
aandacht wordt zeer snel gefocused
op die sigaret. Zo snel dat men zich er
niet van bewust is. Dus alle ex-rokers
hebben een verslaafd brein voor wat
betreft het product nicotine. Allemaal
hebben ze last van die vertekening
van de aandacht. Ze zien die sigaret
eerder, ruiken ze eerder. Ze herkennen
de functie van tabak omdat ze zich dit
herinneren van de periode dat ze verslaafd waren.
Hoe verhouden neurologie en psychologie zich ten opzichte van elkaar?
PROF. DR. GERARD M. SCHIPPERS Ik merk
dat de grenzen tussen die vakgebieden aan het vervagen zijn. Jonge mensen die vandaag in het vakgebied van
de neuroscience stappen, maken er
zich niet meer druk over het feit of ze
psychiater zijn of psycholoog, bioloog
of neuroloog. Ze houden zich alleen
maar bezig met de werking van ons
brein. Ze gebruiken de psychologie om
theorieën te maken, ze gebruiken de
scan om foto’s te maken en ze gebruiken de psychiatrie om de ziektebeelden zichtbaar te krijgen. Ik vind het
heel fascinerend hoe die disciplines
aan het veranderen zijn. Toch stellen
we vast dat de meeste behandelingen,
vrijwel allemaal gestoeld zijn op psychologische principes. Als het gaat om
interventies betreffende verslavingsgedrag moeten we het vooral van de
psychologie hebben. De overvloed van
neurologische publicaties leverde jammer genoeg nog niet veel praktische
handvaten op voor de therapie.
Tot zover de invloed van de neurobiologie. Maar de voorbije jaren heeft ook
de psychologie ongetwijfeld evidentie
opgeleverd wat betreft fenomeen
verslaving.
PROF. DR. GERARD M. SCHIPPERS In 2007
constateerden Glifford en Humphreys
in Addiction dat in de ofﬁciële richtlijnen in Amerika, Zweden, Engeland
(en ook in Nederland) vrijwel alle
effectieve behandelingen zijn ontwikkeld door psychologen op grond van
psychologische theorieën. William

Miller schreef in 2006 een boek over
de psychologie van de verslaafde. Hij
ziet verslaving als functioneel gedrag.
Miller wijst erop dat het fenomeen
verslaving zich ontwikkelt langs een
continuüm. Het is geen kwestie van alles of niets, er bestaan veel gradaties
van verslaafd zijn. Verslavingsgedrag
is gevoelig voor bekrachtiging en
het wordt beïnvloed door de sociale
context, met name door het gezin. Hij
wijst er ook op dat er steeds risico- en

beschermingsfactoren te identiﬁceren
zijn. Een verslaving neigt er tevens
naar zichzelf in stand te houden. Miller
wijst er verder op dat verslaving gemotiveerd gedrag is en dat verslaving kan
beïnvloed worden. Zo vat je zowat de
psychologie van de verslaving samen.

KOKERVISIE
U bekijkt het verslavingsprobleem in
uw state of the art ook vanuit het model
van de volksgezondheid. Zo opent u
ons de ogen door een aantal cijfers
over psychische stoornissen op een
rijtje te zetten.
PROF. DR. GERARD M. SCHIPPERS Dat doe
ik bewust om de zogenaamde kokervisie bij clinici te doorprikken. Clinici
zijn altijd bereid om te helpen en ze
zijn ook hun hele leven bezig met hun
patiënten. Langzamerhand gaan ze
de wereld echter ook zien alsof het
allemaal patiënten zijn en ze kijken
naar de patiënten alsof het de wereld
is. Maar dat is niet zo. Cijfers uit 2003
van een prevalentieonderzoek van
psychische stoornissen (Nemesis) in
Nederland (zie illustratie) tonen dit
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Afscheid van Johan Maertens

“Drugs en maatschappij (g)een zorg
voor iedereen?”. Dit was het thema
van de Academische Zitting die De
Sleutel op vrijdag 12 december organiseerde naar aanleiding van het
afscheid van Johan Maertens als algemeen directeur van De Sleutel.
Als spreker op deze academische zitting in het vormingscentrum Guislain
te Gent, mochten we vooreerst Prof.
dr. G.M. Schippers verwelkomen.
“Verslavingszorg: State of the Art” was

aan. Welke psychische ziektes blijken
er het vaakst voor te komen bij de
bevolking? De voorbije 12 maanden
kampte 12% met een angststoornis,
7,6 % met een depressie of een stemmingsstoornis, 8,2 % met alcoholmisbruik- of afhankelijkheid en 1,3 %
kampt met drugsmisbruik of afhankelijkheid. In België zijn die cijfers heel
gelijklopend. Dus 8 % blijkt verslaafd
aan alcohol, drugs speelt een veel
kleinere rol. Dus alcohol is maatschappelijk gezien een veel groter probleem
dan druggebruik. Ook al zijn die paar
10.000 druggebruikers vreselijk om
aan te zien. We moeten het dus eigenlijk over de 8 % alcoholisten hebben,
want dan praten we over enkele honderdduizenden mensen.
En dan kom ik op die kokervisie. Want
we zien in de zorg vooral de ernstige
alcoholisten. Een klein deel van de
alcoholisten krijgt behandeling. Van
een heel kleine proportie van de behandelden weten we zelfs niet hoe we
ze moeten genezen of in de zorg houden. De grote meerderheid van mensen
met alcoholproblemen wordt te weinig
bereikt. Mochten we bij hen eerder

René Stockman, Generale Overste
Broeders van Liefde.

kunnen interveniëren, dan zouden we
misschien veel meer succes kunnen
boeken.

is met roken slaagde daarin zonder
professionele hulp. De meeste mensen
geraken er zelf uit, ook al zijn ze verslaafd geweest. We stellen dus vast dat
er vooraleer je in die verslavingszorg
terechtkomt er dus al heel wat moet
misgegaan zijn. Dat levert het kokereffect op: wat we denken over verslaving
is dus gebaseerd op die kleine groep
mensen, die er zelf niet uitgeraken en
die ook veel meer problemen hebben
dan alleen maar die verslaving. En het
is dus niet echt verstandig om uitsluitend van deze extreme groep mensen
te vertrekken als we iets willen doen
aan het probleem van alcohol en drugs
in de samenleving.

Heel eenvoudige interventies, simpelweg gedaan door de huisarts, de
eerstelijns gezondheidszorg lijken op
gezondheidsniveau een gigantische
impact te hebben. Veel groter dan het
bouwen van een nieuwe dure kliniek
voor een heel klein aantal cliënten. Ik
geef u enkele resultaten van een bevolkingsonderzoek omtrent verslaving.
Personen werden op verschillende
tijdstippen bevraagd. Wat blijkt? Tijdens het eerste interview kreeg 8 %
als diagnose alcohol afhankelijk. Na
een jaar heeft nog maar 32 % van de
oorspronkelijke 8% deze diagnose.
En drie jaar later was nog 26% van
de oorspronkelijke populatie alcohol
afhankelijk. Van degene die afhankelijk
waren bij het eerste interview maar bij
het tweede hersteld waren, was na 3
jaar maar 12 % terug gevallen. Dit wijst
dus op een grote mate van wat we
noemen spontaal herstel.
Hetzelfde zien we bij roken. De overgrote meerderheid van wie gestopt

Johan Maertens stond mee aan de
wieg van De Sleutel en is tot het einde
van zijn mandaat als algemeen directeur de bezieler gebleven van wat op
heden een netwerk van 11 afdelingen
is geworden met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en
residentiële hulpverlening en tewerkstelling in Vlaanderen en Brussel.
Centraal in zijn werk stond het geloof
in de meerwaarde van een drugvrij
leven. Hij stond voor verbondenheid,
gelijkwaardigheid, professionaliteit,
en geloof in verandering. De Sleutel
heeft hem met grote dankbaarheid
uitgewuifd.

BEHANDELING VIA INTERNET
PROF. DR. GERARD M. SCHIPPERS Uitein-

delijk kwamen we een paar jaar geleden op het idee om heel eenvoudige
interventies aan te bieden. En waarom
het internet daarvoor niet gebruiken?
In samenwerking met Jellinek en Trimbos installeerden we destijds een heel
eenvoudige selfhelp manual. Mensen
met een alcoholprobleem kunnen er
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De Sleutel heeft Johan Maertens met
grote dankbaarheid uitgewuifd.

het thema dat door deze autoriteit uit
Nederland werd aangebracht. Schippers is bijzonder hoogleraar aan de
universiteit van Amsterdam en is vandaag werkzaam bij het “Amsterdam
Insitute for Addcition”. Prof. dr. Brice
De Ruyver, Hooglereaar aan de UGent,
bracht hierna een persoonlijke “Ode
aan een vriend met een visie en een
missie”. Hierna werd ruim tijd gemaakt voor een warm interview door
mevr. Greet Riebels, communicatieverantwoordelijke Stad Gent met onze
afscheidnemende algemeen directeur
Johan Maertens, dit onder het motto
“Wie ligt er wakker van drugsproblemen?”. De Academische Zitting werd
plechtig afgesloten met de huldiging
van Johan Maertens door Z.E. Br. dr.
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sindsdien via de website interactief
mee aan de slag. En het werd een
gigantisch succes. We noteerden
tientallen nieuwe aanmeldingen per
maand. Er komt bij deze methode echt
geen hulpverlener aan te pas. Maar
toch zien we heel interessante resultaten. Degenen die het programma stipt
hadden gevolgd slaagden erin hun
alcoholgebruik aanzienlijk te verminderen. Zulke online zelfhelpmethoden
zijn ook ontwikkeld voor cannabis en
andere drugs en zelfs al voor internetverslaving. (zie www.jellinek.nl,
www.brijder.nl of www.tactus.nl)
Even terug naar ons uitgangspunt. Is
de verslavingszorg ook niet geprofessionaliseerd mede onder druk van de
publieke opinie?
PROF. DR. GERARD M. SCHIPPERS Dat
heeft zeker meegespeeld. Zo’n 15 jaar
geleden kwam er veel kritiek op de
drughulpverlening. De zorg bleek allemaal niet veel te helpen, want er was
veel overlast: junks die autoradio’s
stelen, ruiten kapotslaan, vuile naalden achterlaten op de stoep. De man
in de straat vond dat de verslavingszorg daar niets aan deed. De politiek
stond onder druk. Moeten we die verslavingszorg niet opdoeken?
Als antwoord op deze kritiek is de verslavingszorg geleidelijk aan beginnen
werken volgens vaste richtlijnen en
protocols. De professional die op zichzelf elke behandeling uitvond, bestaat
ondertussen al lang niet meer. Je kunt
dus niet zo maar een behandeling opstarten. Een hulpverlener moet datgene
doen waar de beste evidentie voor is.
Ook bij een behandeling van een hartprobleem verwacht de patiënt de best
mogelijke zorg, overeenkomstig de
bestaande richtlijnen.
Niet hetgeen die eigenwijze dokter
denkt wat nodig is. Geleidelijk aan is
men die eisen ook aan de verslavingszorg gaan stellen. Dat houdt dus in dat
we komen tot een brede invoering van
een op evidentie gebaseerde verslavingszorg en tot het laten vallen van
ineffectieve methoden.

Kon die kritiek op de sector worden
weerlegd op basis van cijfers?
PROF. DR. GERARD M. SCHIPPERS De
verslavingszorg in Nederland heeft in
1999 de koppen bij mekaar gestoken
met als gevolg het opstarten van het
nationaal kwaliteitsprogramma “Resultaten Scoren”. Hiervoor kregen ze trouwens een beperkt onderzoeksbudget.
Dat programma is een groot succes
geworden, mede dankzij de samenwerking met enkele universiteiten.
De bedoeling van dat programma was
om de kwaliteit van de zorg te verbeteren door enkel die interventies te implementeren die gebaseerd zijn op empirisch bewijs of klinische consensus.
Daarnaast wilden we komen tot het
monitoren van de klinische resultaten
met de bedoeling om er achteraf onze
zorg te kunnen op afstemmen. Een
derde doel was ervoor te zorgen dat er
een degelijk onderwijs kwam en een
professionele training voor de hulpverleners. Ook Miller heeft met zijn “Mesa
Grande” 20 jaar lang gewerkt rond dit
thema. Hij heeft een overzicht van alle
onderzoeken gemaakt, en geeft duidelijk aan wat werkt en wat niet werkt. De
Meta-analyse van Berglund “Treating
Alcohol and Drug Abuse” is een ander
voorbeeld. Dankzij dat soort onderzoek
weten we duidelijk wat niet-effectieve
interventies zijn.

KORTE INTERVENTIES
En wat blijkt niet te werken?
PROF. DR. GERARD M. SCHIPPERS Zaken

zoals het geven van antidepressiva,
milieutherapie, de AA aanpak indien
enkel als nazorg, relaxatie training,
confrontatie. Zelfs psychotherapie die
niet gefocused is op het verslavingsgedrag heeft geen effect, evenmin als
algemene begeleiding (counselling) en
educatieve lezingen of sessies.
En wat wel?
PROF. DR. GERARD M. SCHIPPERS Kort-

durende interventies die op het juiste
moment worden gegeven. Dit staat
bovenaan de lijst van meest effec-

tieve behandelingen. Daarna volgt
het verhogen van de motivatie als
onderdeel van de behandeling. Ook
sociale vaardigheidstraining scoort
heel hoog. Wie belandt er uiteindelijk
in de verslavingszorg. Diegenen die bij
gebrek aan sociale vaardigheden, zijn
probleem zelf niet opgelost heeft gekregen. Verder werkt ook Contingency
Management en case management...
Uit dit onderzoek hebben we ook enkele algemene bevindingen gedistilleerd.
Zo weten we dat de op leertheorieën
gerichte interventies het meest effect
hebben. Die behandeling werkt nog
beter indien ze in combinatie gebeurt
met medicatie. Maar alleen medicatie
voorschrijven, werkt niet. We moeten
er wel rekening mee houden dat de
behandeling leidt tot een relatief bescheiden effect. Maar eigenlijk kunnen
we dat in termen van terugval of aantal
behandelingen wel vergelijken met wat
we zien bij andere chronische aandoeningen als depressie en bij diabetes.
En we weten ook dat het eigenlijk qua
effectiviteit weinig uitmaakt of iemand
wordt opgenomen of ambulant wordt
geholpen.

UITGETESTE PROTOCOLS
Binnenkort komt er in Nederland een
multidisciplinaire richtlijn uit. Daarin
werd dus alle evidentie samengevoegd
waarover een consensus bestaat. Dat is
dus de zogenaamde state of the art. En
die richtlijn komt er weldra dus zowel
voor alcohol als voor drugs.
Vandaag zijn er zo’n 75 Nederlandstalige publicaties beschikbaar die
zich richten op de verslavingszorg. Er
zijn ook enkele tientallen modules en
protocols opgemaakt in samenwerking met de universiteiten. Ze werden
opgemaakt volgens de richtlijnen en
uitgetest in de praktijk. Een van de
meest populaire protocols betreft de
leefstijltraining, volgens een kortdurende gedragstherapeutische benadering
gecombineerd met een motiverende
aanpak. Ook GGZ-instellingen kunnen
dankzij die protocols daarmee aan de

// Visie //

slag evenals de psychiatrie die vroeger
gewoon naar de verslavingszorg doorverwees.
Eén van uw stokpaardjes is de kracht
van de gestructureerde intake?
PROF. DR. GERARD M. SCHIPPERS Dat
gaat terug naar een hervorming die we
in 2001 hebben doorgevoerd bij Jellinek in Nederland. Daar telt men zo’n
2000 aanmeldingen op jaarbasis. Ons
uitgangspunt was dat we de problematiek van onze cliënten wilden indelen
in vier categorieën: van ernstig, niet zo
ernstig, tot en met licht. Daar hebben
we ook vier soorten van zorg op gezet:
van langdurig klinisch, tot kortdurend
klinisch en van langdurig ambulant tot
kortdurend ambulant. De bedoeling
was om onze cliënten bij de intake zo
te screenen dat we hen op een adequate en rationele manier konden onderverdelen in één van die categorieën. En
wat bleek. Zo’n gestructureerde intake
werkt effectief. Zelfs in die mate dat de
psychiatrie haar depressiebehandeling
op een soortgelijke manier aanpakt.
Een geprotocolleerde indicatiestelling
kan dus enkel op voorwaarde dat er
een gestructureerde intake afgenomen
wordt.
Gebeurde dit dan niet vroeger?
PROF. DR. GERARD M. SCHIPPERS In de

jaren 80 was dit nog te weinig systematisch. Er waren wel vragen om het
verslavingsgedrag in kaart te brengen
en om de problematiek op de diverse
levensdomeinen in te schatten en
over de behandelgeschiedenis en de
eventuele psychiatrische comorbiditeit. Maar wat precies werd bevraagd
hing nog te veel af van wie de vragen
stelde.
Dankzij het veralgemenen van die gestructureerde vragenlijst, gebaseerd op
de EUROPASI kregen we voor het eerst
echt zicht op ons cliënteel. Zonder dat
zicht is er immers geen aanleiding om
je gedrag aan te passen. Je verandert
ook die klinische kokervisie niet. Ook
de indruk niet die je op de ﬁnanciers
maakt over de zorg die je aﬂevert.

Professor Schippers:
“In de verslavingszorg
is er sprake van verandering
van goedwillende autonomie
naar op empirie gebaseerde
professionaliteit”.

Daarvoor moet je kunnen aantonen wie
je helpt en welke effecten je bereikt.
En wat leren nu die toewijzingsgegevens? Hebben de cliënten effectief de
zorg gekregen waarvoor ze geïndiceerd
werden? Dat blijkt in grote mate het
geval te zijn. Maar we kunnen ook leren
van diegenen die uit de boot zijn gevallen. Waarom was dit? Omdat de cliënt
niet wou, omdat de hulpverlener het
instrument niet vertrouwde? Dat levert
dus inzichten op.
Hoe kan je weten welke of
je interventies effectief zijn?
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den na de intake de voorbije 30 dagen
volledig abstinent geweest te zijn, 26
% meldde niet overmatig te gebruiken.
52 % gaf aan wel overmatig te gebruiken. Is dat goed of slecht? Die scores
zijn heel vergelijkbaar met wat we bij
veel somatische stoornissen – zoals
depressie – vaak zien.
Heel redelijk. Maar belangrijker: we
hebben voor het eerst zicht op wat we
doen, we kunnen onszelf toetsen en kijken waar we zaken kunnen verbeteren

CONCLUSIES

PROF. DR. GERARD M. SCHIPPERS Je moet

dat bevragen. We doen dit door het
afnemen van een telefonisch follow
up interview. Zo kregen we recent een
mooi zicht op het resultaat van een ambulante behandeling. Concreet hebben
we in Nederland de 5000 cliënten van
onze vier grote verslavingscentra laten
opbellen, negen tot twaalf maanden
na de start van hun behandeling. We
vroegen naar hun tevredenheid, naar
hun verslavingsgedrag en hun problemen en naar de kwaliteit van het leven.
En we slaagden er zonder probleem in
om 50 tot 60 % van onze mensen op
die manier te bereiken. Ongeacht wat
er voorheen gebeurd was, wilde men
meewerken. Amper 3 % weigerde. 8 %
van de cliënten vond zelfs dat het goed
was dat we hen opbelden. Zij vonden
dat ze hun probleem wat verwaarloosd
hadden. Die follow up bleek dus niet
alleen een goede manier om te meten,
maar ook om aan nazorg te doen. En
wat tonen de cijfers. 21% bleek 9 maan-

PROF. DR. GERARD M. SCHIPPERS Er is

heel veel nieuwe kennis aanwezig over
de verslavingszorg, met meer aandacht
voor de neurobiologie, en meer aandacht ook voor de non-verbale/onbewuste processen. We hebben ook meer
aandacht voor richtlijnen, protocollen
en minder aandacht voor de professionele individuele autonomie (van de
hulpverlener). We zien ook dat behandelingen efﬁciënter zijn geworden en
korter. Misschien is hier ook enig gevaar aan verbonden. Het zou trouwens
goed zijn mocht dit nader onderzocht
kunnen worden. Misschien is een
vergelijking mogelijk. In Duitsland en
Vlaanderen lopen immers wat meer
langlopende interventies. We zien dus
ook interessante internationale verschillen. Samenvattend: de sleutel van mijn
verhaal is dat er in de verslavingszorg
sprake is van verandering van goedwillende autonomie naar op empirie gebaseerde professionaliteit.
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Praktijkvoorbeeld “Op abstinentie gerichte be

Evidenced based werken dankzij beloningstraject op basis van continge
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Het doel van dit Contingency
Management-project is drugsverslaafden motiveren tot het nemen van
verantwoordelijkheid. Dit doen we
door hen op korte termijn te belonen
voor een concrete vermindering in
druggebruik. De beloning is tastbaar
en past bij hun leefwereld. Deze
evidence based methodiek wordt
bewust geïmplementeerd bij adolescenten in een ambulante setting.

Doelgroep

drugverslaafde adolescenten, schoolgaand en jonger dan 22
30 jongeren in een dagcentrum met een ‘hulpvraag’
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De prefrontale en orbitofrontale
cortex sturen het uitvoeren van bepaalde taken, met name die waarbij sociaal beoordelingsvermogen
vereist is (top-down regulatie).
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In 2006 werden de resultaten bekendgemaakt uit onderzoek naar de
invloed van cannabismisbruik op de
ontwikkeling van bepaalde hersengebieden tijdens de adolescentie. ‘Dit
was voor ons de concrete aanleiding
om te gaan zoeken naar de toepassing
van effectieve behandelmodellen voor
adolescenten met stoornissen in druggebruik’, aldus dr Annemie Vrijders van
het dagcentrum Mechelen.
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Uit onderzoek bij grote groepen volwassen drugsverslaafden blijkt dat Contingency Management (CM) therapietrouw
verbetert en druggebruik vermindert
tijdens de behandeling. Bij adolescenten zijn er al enkele kleinere studies die
gunstige perspectieven openen, maar
de kennis is toch veel beperkter.
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Voornaamste
probleemmiddel

e

cannabis

Want de hersenen van adolescenten
zijn nog volop in ontwikkeling. Zo ondergaan de ‘hogere’ hersenschorsgebieden nog belangrijke structurele en
functionele veranderingen.
Dat beoordelingsvermogen is noodzakelijk om goede beslissingen te
kunnen nemen, bijvoorbeeld over wel
of niet drugs gebruiken. Adolescenten
gebruiken op minder efﬁciënte wijze de
hersenstructuren nodig voor goede gedragskeuze en zijn daarom kwetsbaar.

Bovendien toont onderzoek bij dieren
dat cannabisgebruik de structurele en
functionele ontwikkeling van bepaalde
hersenschorsgebieden verstoort’, aldus dr Vrijders. En cannabis is de meest
populaire drug bij tieners.
Bij het stellen van een gedrag spelen
ook nog andere cognitieve elementen
een rol zoals attitude, gewoontevorming, waarden en normen, verwachte
gedragscontrole en gedragsintentie.

// Hulpverlening //

ehandeling voor drugverslaafde adolescentent”

ency management

‘Het lijkt dus relevant om behandelprogramma’s toegespitst op deze
doelgroep te ontwikkelen en te implementeren. Tieners stappen echter niet
zo gauw zelf naar de hulpverlening.
Nadelige gevolgen van overmatig druggebruik worden meestal voelbaar op
lange termijn en hebben voor jongeren
niet veel betekenis. Het zijn mensen uit
hun omgeving die zich zorgen maken
over hun druggebruik en niet zijzelf’,
aldus Dr Vrijders. Voor de behandeling

van adolescenten met een stoornis in
druggebruik werden reeds verschillende behandelmodellen ontwikkeld
en getest op hun werkzaamheid. Van
deze behandelmodellen is Contingency
Management (CM) toegankelijk voor
veralgemeende toepassing.
DR. VRIJDERS ‘Contingent is een moeilijk
woord voor de systematische verbinding tussen het stellen van een gedrag
en de gevolgen daarvan. Consequenties die volgen op gedrag bepalen of
dit gedrag meer of minder zal gesteld
worden. Consequenties veranderen zal
daarom helpen om gedragsverandering
te bekomen’. Het onderliggend principe van CM is gebaseerd op het bekrachtigend effect van drugs: de kracht

van drugs is dat hun effect belonend
is op de korte termijn. Bij probleemgebruikers is abstinent zijn een gedrag
dat echter niet gevolgd wordt door een
beloning en daardoor minder frequent
gekozen wordt. Daar willen we iets aan
doen met de therapie.
Door wel een beloning te geven voor
vooraf afgesproken, gewenst gedrag
creëren we ambivalentie tussen oud,
ongewenst gedrag (verder druggebruik)
en nieuw, gewenst gedrag (geen drugs
gebruiken). Door aan abstinentie een
beloning te koppelen maak je dat dit
een aantrekkelijk alternatief wordt op
korte termijn en er dus frequenter voor
gekozen wordt. >

Evidence-based practices: van onderzoek naar praktijk
Aanbevelingen voor het gebruik van buprenorﬁne in de behandeling van heroïne

Vlaamse verslavingsartsen zochten de
voorbije jaren wetenschappelijke evidentie voor de behandeling van heroïneverslaving met buprenorﬁne aan de hand
van systematisch literatuuronderzoek en
het Agree-instrument voor richtlijnontwikkeling.
De laatste 20 jaar verschenen er in
toenemende mate wetenschappelijke
publicaties over de farmacologische
eigenschappen en de effectiviteit van
buprenorﬁne. Daarenboven is het zo
dat buprenorﬁne (Subutex®) sinds
augustus 2003 terugbetaald wordt als
substitutiebehandeling voor mensen
die hun heroïneverslaving willen aanpakken. De verslavingsartsen wilden
nagaan of deze evidentie kan leiden tot
aanbevelingen in hun courante praktijk
voor goede indicatiestelling, veilige en
kwaliteitsvolle implementatie van het
gebruik van Subutex in de behandeling
van heroïneverslaving. Subutex zou

kunnen gebruikt worden als een alternatief voor methadon.
Inzake effectiviteit van de behandeling van heroïnomanen is Subutex
vergelijkbaar met methadon. De vergelijkbaarheid geldt ook voor wat betreft
de risico’s, bijvoorbeeld misbruik via
intraveneus gebruik en kans op overdosis. Het voordeel van Subutex is dat
de ontwenning mild is en er slechts
een geringe inductie van afhankelijkheid optreedt.
Om veilig met buprenorﬁne te kunnen
omgaan moeten dezelfde maatregelen
gevolgd worden, die voorgeschreven
worden bij methadon (namelijk gefractioneerde verstrekking onder toezicht
en de andere maatregelen zoals voorzien in het KB van april 2004). Maar
welke dosering dienen artsen voor te
schrijven, met welke bijwerkingen moet
rekening worden gehouden, hoe dient
de medicatie te worden ingenomen,

met welk tijdsinterval, welke tegenindicaties gelden er...? Dankzij de richtlijn
die uitgewerkt werd door de Vlaamse
verslavingsartsen is er nu eenduidigheid over de manier van voorschrijven
van deze vervangmedicatie. U vindt
deze richtlijnen op www.vad.be.
De ontwikkeling van deze richtlijnen
toont aan dat werken met Evidence
Based Practices in het begin weliswaar een aanzienlijke tijdsinvestering
vraagt, maar later leidt tot een grote
winst in de dagelijkse praktijk. Het
helpt om besluiten te nemen op basis
van heldere argumenten die een wetenschappelijke basis hebben. De arts
krijgt een kader waaraan hij zijn dagelijkse praktijk kan toetsen. Op basis
hiervan kan hij toepassingen maken
die aangepast zijn aan de individuele
patiënt en passend binnen zijn speciﬁeke werksetting.
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Regelmatig druggebruik bij tieners is
geassocieerd met groter risico op delinquentie, falen op school, gezondheidsen psychische problemen. (Denis,
Godley en Titus, 1999).
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“Dit boek zet op een rijtje
wat wetenschappelijk bewezen is
en zegt wat we met die kennis
en inzichten moeten doen?”
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‘Bij de behandeling met een beloningstraject moet men bepaalde regels
volgen om effect te hebben. In dagcentrum Mechelen werkten wij op basis
van deze regels een beloningstraject
uit waarbij waardebonnen worden
gegeven bij een drugvrije urinetest. Er
wordt 2 maal per week getest’.
Uit onderzoek weten we dat de beloning consequent toegepast moet worden en enkel bij een drugvrij resultaat
kan worden gegeven. Daarenboven
moet het doelgedrag haalbaar zijn en
bereikt kunnen worden in stappen.
‘Het belonen gebeurt volgens een
standaardprotocol. Contingency management wordt gedurende 12 weken
aangeboden. We weten ook dat de
waarde van de beloning voldoende
groot moet zijn en moet toenemen bij
elk opeenvolgend drugvrij urinestaal’,
zo licht Annemie Vrijders toe.
Belangrijk is ook dat er enkel positief
wordt bekrachtigd. In het gewone leven
beschikken adolescenten over zakgeld
of jobgeld. In het project worden vergelijkbare bedragen bij het belonen gebruikt, in de vorm van waardebonnen.
De waardebonnen zijn inruilbaar voor
een door de cliënt gekozen spaardoel
dat past bij een abstinente levenstijl.
‘Bij het werken met minderjarigen is
het nodig om de toestemming van de
ouders te vragen. Dit is ook wenselijk
omdat het gaat om materiële beloningen die een invloed kunnen hebben op

het opvoedingsklimaat thuis. De resultaten van deze behandelmethode zijn
ook beter als de ouders erbij betrokken
worden. Maar voor een aantal jongeren
verhoogt dit wel de drempel om in dit
project te stappen’, zo stelt dr. Vrijders.
Een beloningstraject wordt steeds
samen gegeven met een andere effectieve behandeling voor drugproblemen.
In Dagcentrum Mechelen is de begeleiding die gelijktijdig met het beloningstraject wordt toegepast, gebaseerd
op motivationeel werken. Er zijn dus
meerdere peilers in de behandeling en
het is dan ook belangrijk om van alle
behandelpeilers een samenhangend
geheel te maken.
BESLUIT
‘We zijn dus vertrokken van onderzoeksprotocollen waarin de theoretische principes van Contingency
Management beschreven staan. We
maakten een vertaalslag naar de dagelijkse klinische praktijk in Vlaanderen.
De eerste ervaringen van de voorbije
jaren toonden aan dat Contingency Management voor adolescenten haalbaar
en uitvoerbaar is. Op dit ogenblik wordt
daarom in dagcentrum De Sleutel te
Mechelen de behandeling via een beloningsproject uitgebreider toegepast’,
zo besluit Dr Vrijders.
Principes Contingency Management
• Samen met Contingency Management
wordt het drugprobleem aangepakt
met een bestaand behandelmodel.
• Het doelgedrag is haalbaar en
objectiveerbaar.
• Sociale, psychische, medische
problemen worden verkend en mee
opgenomen in de behandeling.
• Het beloningstraject wordt volgens
een gestandaardiseerd protocol
uitgevoerd.
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ANDERS GAAN DENKEN
OVER MIDDELENMISBRUIK
Veerle Raes

Dat is de titel van een recente publicatie1 van twee toonaangevende auteurs in de sector – William R. Miller en
Kathleen M. Carroll – waarin de groeiende kloof tussen de
pijlsnel evoluerende wetenschappelijke inzichten op het
vlak van middelenmisbruik en verslaving enerzijds en de
slechts langzaam bijbenende klinische praktijk anderzijds
op tafel wordt gebracht.
Het boek biedt een zeer toegankelijk overzicht van hoe
behandeling en preventie eruit zou kunnen zien indien de
klinische praktijk gebaseerd was op de huidige beste kennis en wetenschap terzake. Jammer genoeg is dit boek niet
beschikbaar in het Nederlands, waardoor die toegankelijkheid al meteen enkele treden lager zakt ...
William R. Miller kennen we het beste van zijn basiswerk
samen met Rollnick S., uit de jaren zeventig over motiverende gespreksvoering3. Een boek dat iedereen werkzaam
in de sector zou moeten gelezen hebben. Dit boek, dat wel
in het Nederlands werd gepubliceerd, vormt zowat de bijbel
voor heel wat preventiewerkers en hulpverleners die gedragsverandering beogen met hun interventies. Wereldwijd
is hieruit een beweging gegroeid van mensen die zich inschrijven in de theorie en praktijk van de motiverende gespreksvoering. Het recept is eenvoudig: verandering is een
natuurlijk proces dat verschillende fasen kent, waarbij de
fase van ambivalentie, gekenmerkt door in conﬂict zijnde
emoties m.b.t. gebruik, een sleutelfase is. Teveel nadruk op
de noodzaak van verandering vermeerdert de weerstand tegen verandering, waardoor de interventie contraproductief
wordt. Maar, ... motiverende gespreksvoering is wel een
speciﬁeke methode die aan een aantal criteria moet voldoen. Analyse van de behandelingen leerde dat veel praktijken motiverende gespreksvoering worden genoemd zonder
het te zijn. Alvast een gegeven om over na te denken.

Nu terug naar het boek van 2006. Na een algemene introductie van de auteurs worden de wetenschappelijke
inzichten uitgewerkt vanuit de drie invalshoeken van het
bio-psycho-sociaal model, dat in de verslavingszorg wordt
aangehangen. Het zijn telkens toonaangevende denkers
die een stukje van de puzzel uit de doeken doen. Het gaat
over wat de medische beeldvorming van de hersenen ons
kan vertellen. We leren over de rol van genetische aspecten van stoornissen op het vlak van middelenmisbruik. De
realiteit van natuurlijke veranderingsprocessen in iemands
levensloop is aan de orde, maar ook het ontwikkelingspsychologisch perspectief in verband met risico’s tot het
ontwikkelen van problemen met middelengebruik. Er wordt
stilgestaan bij het ontbreken van inzichten uit etnograﬁsch
onderzoek: hoe worden bepaalde gedragspatronen overgenomen, wat is de eigen cultuur van elk individueel behandelingscentrum, hoe verlopen de behandelingsprocessen
eigenlijk, ... Enkel het vijfde en laatste deel bespreekt bestaande interventies en goede praktijken, ondermeer gebaseerd op gedragstherapie en op farmacotherapie, maar
ook op religie en spiritualiteit. De conclusie van het boek
is (1) dat we nood hebben aan een ontvankelijk en effectief
behandelingssysteem voor middelenmisbruik én (2) dat
de bestaande kennis en wetenschap te herleiden is tot 10
grote principes.
DRUGGEBRUIK IS GEKOZEN GEDRAG,
MAAR NIEMAND KIEST VOOR VERSLAVING
Een eerste principe is dat druggebruik gekozen gedrag is,
dat beïnvloed wordt door dezelfde principes van leren en
van motivatie die ook ander menselijk gedrag vorm geven.
Gewezen wordt op het wilsgebonden aspect van druggebruik, op de persoonlijke verantwoordelijkheid en op de rol
van intentionele verandering. Verandering houdt een soort
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Wat toont de wetenschap aan
en wat zouden wij met die kennis en inzichten
moeten doen?
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Het vergroten van de motivatie en
het engagement tot veranderen moet eigenlijk
een eerste doel zijn voor elke interventie.

12

‘click’ in. Het vraagt dus ook interventies die de druggebruiker benaderen als een actieve deelnemer in het begeleidingsproces, als een persoon die zelf keuzes maakt. Een
tweede principe is dat drugproblemen gradueel groeien
en zich uiten op een continuüm naar ernstgraad. Niemand
kiest ervoor om verslaafd te worden en er is geen duidelijk
moment waarop mensen wel of niet verslaafd raken. De samenleving dient dus in zijn antwoord op het fenomeen van
(problematisch) druggebruik te voorzien in een zeer brede
waaier van preventie en hulpverlening naargelang de ernst
van het probleem.

Veerle Raes

HOE VROEGER INGRIJPEN, HOE BETER.
EEN KORTE INTERVENTIE IS AL GOUD WAARD
Hoe vroeger men uit de neerwaartse spiraal van verslaving
gehaald wordt, hoe gemakkelijker. Dit hangt samen met
een derde principe. Drugproblemen zijn namelijk geneigd
zichzelf in stand te houden. Dat komt omdat drugs bijzonder sterke bekrachtigers zijn (vijfde principe). Verslavingsgedrag kan dus zeer goed weerstaan aan diverse andere
vormen van gedragsbeïnvloeding zoals iemands overtuiging, religie, straf of zelfcontrole. Drugproblemen hangen
ook samen met iemands mogelijkheden en/of beperkingen
om behoeften uit te stellen. Wie daar moeite mee heeft, is
ook kwetsbaarder voor druggebruik. Een vierde principe
verwijst naar het belang van motivatiefactoren om druggebruik te begrijpen.
Ook veranderingspatronen verwijzen naar motivatie. Vaak
is er sprake van een beslissend moment of een beslissende
gebeurtenis waardoor iemand die ‘click’ tot veranderen
maakt. Eenmaal een persoonlijk engagement wordt aangegaan, is nog weinig bijkomende hulp nodig. Motivatie staat
dus centraal, betere resultaten worden bereikt met meer

sessies en er is weinig reden om met interventies te wachten tot iemand volledig is weggezakt in de problemen. Een
korte interventie kan al een aanzet geven tot minderen of
stoppen van gebruik.
DE RISICO- EN BESCHERMENDE FACTOREN
ZIJN BEKEND
Het zesde principe verwijst naar het feit dat drugproblemen
zich ook niet voordoen als een geïsoleerd gegeven. Vaak zijn
drugproblemen onderdeel van met elkaar samenhangende
gedragingen. Het zijn die samenhangende gedragingen die
we via interventie moeten kunnen doorbreken. Bovendien
zijn er wel degelijk identiﬁceerbare én veranderbare risicoen beschermende factoren voor drugproblemen (zevende
principe). De spreiding van drugproblemen in de bevolking
is niet toevallig. Men kan subgroepen in de samenleving
identiﬁceren die meer risico lopen. Omgekeerd is de toegang tot niet-druggebonden positieve ervaringen en gevoelens van zelfbevestiging een beschermende factor: een
hechte kwaliteitsvolle relatie, werkgebonden erkenning,
persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden. Effectieve preventie en interventie kunnen dus best daarop gericht zijn.
DE BETEKENIS VAN
FAMILIALE EN SOCIALE CONTEXT
Drugproblemen doen zich voor in een familiale context,
een achtste principe. Binnen de familiale context zijn risicofactoren én beschermende factoren bekend. Als ouders
zelf drugs gebruiken is dat een risicofactor. Hun kinderen
hebben minder kans een risicobelemmerende opvoeding
te krijgen, waarbij ze leren zichzelf organiseren, begrenzen
en ontplooien. Omgekeerd is het afwijzen van druggebruik
door de ouders een beschermende factor, net zoals het
uitstellen van eerste gebruik, een consistente ondersteu-

nende opvoeding en ouderlijke betrokkenheid bij de handel en wandel van de kinderen. Als effectieve interventie
ten aanzien van ouders worden vermeld: het verstevigen
van hun vaardigheden om op een positieve manier met hun
kinderen te praten, hen te volgen en wederkerigheid op te
bouwen in het uitwisselen van positieve waardering. Ook
de bredere sociale context is bepalend (negende principe).
We weten dat er op dat vlak ook regionale en culturele
verschillen bestaan. In een cultuur waarin geen genotsmiddelengebruiken de norm is en op druggebruik een negatief
oordeel rust, lijkt druggebruik minder voor te komen, maar
een bestraffend optreden vanuit diezelfde cultuur werkt
niet om het druggebruik te doen afnemen. Gedragsnormen
kunnen ook misleiden: personen die druggebruik in een
bevolking overschatten, zijn doorgaans zelf gevoeliger
om ook te starten met gebruik. Waar werkloosheid of relatiebreuk problematisch gebruik kan bevorderen, vormen
nieuwe cruciale verantwoordelijkheden en/of rollen via
werk, relatie, ouderschap vaak drugsvervangende positieve
bekrachtigers.
DE KWALITEIT VAN DE THERAPEUTISCHE RELATIE
DOET ERTOE
Een tiende principe is dat de therapeutische relatie ertoe
doet. Met andere woorden verbondenheid speelt een belangrijke rol. De resultaten van verschillende behandelaars
kunnen duidelijk van elkaar verschillen, ook al gebruiken ze
eenzelfde handboek of protocol. Warmte en empathie zijn
van cruciaal belang. Al vanaf een tweede sessie is de beoordeling door de cliënt van de relatie met zijn behandelaar
een goede voorspeller van het resultaat. Motivatie ontstaat
in de interpersoonlijke communicatie over en weer tussen
cliënt en begeleider. Een lage caseload is vaak toe te schrijven aan de slechte resultaten van slechts één begeleider.
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10 BELANGRIJKE AANBEVELINGEN
1. Interventies zijn geen specialistische aangelegenheid.
Interventies zouden gedeeld moeten worden door meerdere publieke en private sectoren. De meeste veranderbare risico- en beschermende factoren zijn niet drugspeciﬁek, maar beïnvloeden een resem aan persoonlijke en
sociale kwalen
2. Zorg ervoor dat je het volledige spectrum van drugproblemen screent en je niet enkel focust op de ergste gevallen.
3. Probeer het gebruiken van drugs en drugproblemen te
begrijpen in een bredere context van leven en voorzie
een ruime/veelomvattende zorg (comprehensive care)
4. Kijk verder dan de individuele cliënt, voor een beter zicht
op de oorzaken en de oplossingen voor het druggebruik
en de ermee samenhangende problemen.
5. Het vergroten van de motivatie en het engagement tot
veranderen zou eigenlijk een eerste doel en sleutelcomponent moeten zijn voor elke interventie.
6. Het veranderen van een goed opgebouwd patroon van
druggebruik begint doorgaans met het doorbreken van
dat patroon: een eerste periode van onthouding realiseren. Door anderen opgelegde onthouding zou echter
minder effectief zijn dan één waarvoor de cliënt zélf
kiest. Contingency management is op dit principe gebaseerd: wanneer er geen drugs worden gebruikt krijgt de
betrokkene een beloning die krachtig genoeg is om een
volgende keer opnieuw geen drugs te gebruiken.
7. Verstevig de positieve ervaringen die samengaan met
niet-gebruik en breid de toegang tot alternatieve bronnen voor gevoelens van waardering en positieve bekrachtiging uit.
8. Verminder de belonende aspecten die samenhangen
met druggebruik. Een succesvolle interventie maakt het
leven van de betrokkene niet nog meer miserabel, maar
biedt veeleer een ander meer belonend alternatief.
9. Maak hulpverleningsdiensten gemakkelijk toegankelijk,
vlot bereikbaar, verwelkomend, hulpvaardig, sterk, snel
en aantrekkelijk. Vermijd bij voorbaat alle negatieve
indrukken die iemand kan opdoen wanneer hij of zij al
zijn moed heeft bijeengeraapt om een eerste stap naar
de hulpverlening te zetten
10.Gebruik op evidentie gebaseerde benaderingen. Een van
de belangrijkste determinanten van hoe cliënten het in
de behandeling zullen doen, is de hulpverlener aan wie
de cliënt werd toevertrouwd! Houd er ook rekening mee
dat niet alle op evidentie gebaseerde behandelingen in
alle programma’s en bij elke bevolkingsgroep hetzelfde
effect zullen hebben.
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VERSCHUIVING VAN ILLEGALE DRUGS
NAAR MEDICIJNEN
Pillenconsumentisme
in de 21ste eeuw
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Peer van der Kreeft

Professor Ambros Uchtenhagen draait
al zo lang mee in de internationale
drugonderzoekswereld dat hij meer dan
één koperen lifetime achievement in zijn
bureau heeft hangen. Zijn lezingen zijn
toonaangevend voor wat er in Europa
leeft of gaat komen. Hij was één van de
sprekers op het internationale ICAAcongres in Cyprus in november 2008 en
had het over de veranderingen in het
gebruik van drugs in de maatschappij.
Een vrije markt samenleving, aldus
Uchtenhagen, is enorm productief.
Maar ze onderwerpt haar leden aan
een hevige druk naar individualisme
en competitie. Ze trekt mensen, rijk
en arm, weg van de hechte sociale en
spirituele banden die het leven anders
zo waardevol maken. In die onthechting passen mensen zich aan door
vervanging voor die banden te zoeken,
en verslavende middelen zorgen daar
prima voor. De markt van drugs is
samen met de consumptiepatronen geglobaliseerd en in de vrije markt paste
ook de verschuiving van natuurlijke
naar synthetische drugs.
Uchtenhagen ziet ook een verschuiving van illegale naar voorgeschreven
drugs: één Canadese OPICAN-studie

in 2006 toont een signiﬁcante daling
van heroïnegebruik, en een stijging
van voorgeschreven opioïden zoals hydromorphone, oxycodone, morﬁne en
codeïne. Wat betekent dit? De oorzaak
ligt niet bij een tekort aan heroïne. Wel
bij een vrees die er heerst dat meer
beperkt voorschrijven een obstakel zou
vormen voor een effectieve pijncontrole. Tegelijk is er geen bewezen effectiviteit van het adequaat voorschrijven
van opioïden. We stellen ondertussen
ook vast dat inspuiten van opioïden in
veel gevallen niet begint met heroïne
maar met buprenorphine (in Oost-Europa, Finland, India en Nepal). Globaal
gezien worden zowel voorgeschreven
als niet voorgeschreven benzodiazepines meer genomen. Ze horen nu,
vat Uchtenhagen samen, bij de meest
voorkomende street drugs: 34% van
de voorgeschreven drugs in Maine zijn
benzodiazepines, 68% daarvan voor
mensen boven de 45 jaar en vooral
voor vrouwen. Dat is niet zo gek, als je
ziet dat de industrie van deze medicijnen boomt, dat er een moreel mandaat
is om pijn agressief te bestrijden, dat
de bevolking vergrijst en dat voor deze
medicijnen rechtstreekse advertenties
volstrekt toelaatbaar zijn.

In het Unplugged boekje van De Sleutel
gaat de oefening ‘streetwise’ over
consumentisme: kinderen moeten
razendsnel gezonde beslissingen nemen
terwijl ze aan alle kanten bestookt worden
met reclame die hen het tegengestelde
wil laten doen.

Een gevoel van welzijn wordt vandaag
de dag farmaceutisch ondersteund.
Dagelijks dopinggebruik is een leefstijl
geworden met afwisselde stimulerende
en verzachtende middelen. Hormonen worden in doorsnee families niet
gebruikt om sportprestaties te bereiken
maar om de kinderen een beetje langer
te maken. Steroïden zijn niet meer om
bodybuilder te worden maar om je
body naar believen te shapen.
Ons leven is goed beschreven in lifestyle magazines: we willen keuze hebben uit uiteenlopende opties. De informatie over die opties moet beschikbaar
en duidelijk zijn. We willen ook de
mogelijkheid hebben om iets niet te
kiezen en zelfs om onze keuze weer
ongedaan te maken. Anti-consumentisme bekijken we als iets totalitairs en
paternalistisch. Maar Uchtenhagen ziet
ook dat we als consument niet altijd
klaar zijn om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor dit soort keuzes.
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Preventie: altijd goed?
maken in programma’s of projecten:
baseer je op bewezen effectiviteit. Hij
legt in zijn lezingen en tussenkomsten
steeds uit dat een preventieprogramma
ook mogelijke schade kan berokkenen.
Onderzoeken tonen aan dat sommige
programma’s een omgekeerd effect
hebben. In de medische wereld noemen ze dat een iatrogeen effect: de
dokter zijn handelwijze of manier van
werken veroorzaakt een complicatie die
omgekeerd is aan wat hij wilde bereiken. Dit kan ook de preventiewerker
overkomen: hij maakt iemand in zijn
doelpubliek juist nieuwsgierig naar het
druggebruik dat met effecten en risico’s
wordt uitgelegd. Burkhart leest in de
vakliteratuur dat interventies die alleen uit informatieoverdracht bestaan,
hoge iatrogene of omgekeerde effecten
hebben. Ook bij selectieve en geïndiceerde preventie, voor hoge risicogroepen of individuen met indicaties van
probleemgebruik, is er een mogelijk
iatrogeen effect. Dat komt dan door een
verkeerde inschatting of keuze van de
doelgroep, of door een contagion ef-

fect: door risicojongeren te groeperen
worden de groepsleden die nog geen
regelmatige gebruikers waren, daar
ongemerkt toch toe aangezet. Of door
wat Burkhart noemt norm narrowing:
door de jongere het gevoel te geven
dat hij in een groep zit waar het blijkbaar wordt aangenomen dat je vaak
drugs gebruikt of veel drinkt. Sommige
mensen denken dat een preventieprogramma misschien niet wetenschappelijk onderbouwd is, maar dan toch geen
kwaad kan. Dat klopt dus niet!

Monitor op drugs en druggebruik in de EU door het EMCDDA
Roumen Sedefov, de verantwoordelijke
op het Europese Monitoring Centrum
EMCDDA voor nieuwe drugs, epidemiologie en de drugmarkt, maakt de meest
recente cijfers over druggebruik bekend.
Er zijn vandaag 600.000 EU-burgers in
substitutiebehandeling met methadon of
buprenorphine.
Twintig jaar geleden was er geen mogelijkheid om de drugsituatie of strategieën
van preventie, hulpverlening of beleid te
vergelijken. Maar vandaag worden er 500
miljoen mensen gemonitord, in alle EU
staten, Kroatië en Turkije. Niet alleen zijn
er nu cijfers, maar ook zijn de manieren
waarop geteld wordt vergelijkbaar. Ook
zijn good practices in kaart gebracht en
vergeleken, ze zijn te consulteren op de
EMCDDA best practice portaalsite. Cocainegebruik is al enkele jaren in stijgende

lijn: 4% of twaalf miljoen van de Europese
volwassenen hebben het ooit gebruikt,
vier miljoen het voorbije jaar en twee
miljoen de voorbije maand.
Er zijn inderdaad meer nieuwe producten,
er zijn meer voorgeschreven medicijnen.
Over synthetische opwekkende middelen
legt Sedefov uit dat we eigenlijk geen
verschil kunnen maken tussen natuurlijk
voorkomende stimulantia en synthetische. Het gebruik van amfetamines en
metamfetamines (ecstasy) is op hetzelfde
niveau aan het blijven of lichtjes aan het
dalen de laatste jaren. In het algemeen
is de markt van opwekkende middelen
duidelijk aanwezig, ze is er en blijft er. De
prijzen gaan in grote lijnen naar beneden.
De markt voor party drugs is wel gedifferentieerd in de EU. Cocaïnegebruik bijvoorbeeld stijgt en domineert de illegale
party drugmarkt in West- en Zuid-Europa.

In Noord-, Centraal en Oost-Europa zijn
amfetamines de meest voorkomende
stimulerende drugs. Het EMCDDA merkt
ook nog op dat het Verenigd Koninkijk,
Denemarken, Kroatië en Spanje voorbeelden zijn van vier zeer verschillende
EU-landen met uiteenlopende culturen,
maar alle vier met een erg hoog cannabisen amfetaminegebruik.

Stimulerende party drugs vormen een
stabiele markt, zegt EMCDDA-expert
Roumen Sedefov: ze zijn er en ze blijven er.
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Wereldwijd wordt er steeds meer onderzoek gedaan om de effectiviteit van
preventieprogramma’s en projecten
te meten. De EU-Dap groep waar De
Sleutel ook deel van uitmaakt, levert
sinds 2002 een stevige Europese bijdrage aan dit wetenschappelijk werk.
Zo kunnen decisionmakers op federaal,
Vlaams en lokaal niveau, maar ook
op het niveau van de schooldirecteur,
de graadcoördinator, de groepsleider
van de scouts en de voorzitter van het
oudercomité een keuze maken voor
preventie waarvan ze een indicatie
hebben dat het de gewenste resultaten
oplevert. In zeker mate natuurlijk, want
een zelfde programma wordt links en
rechts wel anders toegepast.
Dr Gregor Burkhart is verantwoordelijk
voor drugpreventie op het EMCDDA,
het Europese Monitoring Centrum voor
Drugs en Drug Addiction. Hij heeft als
geen ander een klare overview van
wat er in de EU aan preventie wordt
gedaan. Burkhart is een sterke voorstander van het gebruik van maatstaven om een evidence based keuze te
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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

Effectief of efﬁciënt

Welke behandeling kiezen?

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

Bij de keuze voor een bepaalde behandeling gaan we ons afvragen of er bewijzen
bestaan over de mate waarin deze interventie werkt, effectief is? In welke mate
slaagt deze interventie erin om de beoogde resultaten te bereiken? Deze resultaten zullen objectief meetbaar moeten zijn. Ik probeer een antwoord te geven,
bijvoorbeeld op de vraag: als ik Pol een sociale vaardigheidstraining aanbied,
zal hij dan ook in staat zijn om nee te zeggen wanneer hem drugs aangeboden
worden? De resultaten van deze training moeten ook klinisch signiﬁcant zijn, dit
wil zeggen dat het bereikte verschil een duidelijke meerwaarde betekent voor de
behandelde persoon. Het kan zijn dat Pol wel ‘nee’ leert zeggen tegen pushers,
maar dat hij zich hierdoor ook sociaal geïsoleerd voelt en zich down voelt en dan
toch zelf op zoek gaat naar gerief.

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

Maar er is nog een andere vraag: in welke mate is een interventie ook efﬁciënt?
Hier wordt een verband gemaakt tussen de inzetbare middelen, het aantal personen dat met deze interventie kan bereikt worden en het uiteindelijk bereikte
resultaat.

Dagcentrum Gent (DCG)
Meerhem 30
9000 Gent
T 09 234 38 33
F 09 223 34 55
E dcg.info@fracarita.org

Het kan bijvoorbeeld zijn dat met methode A na 25 sessies een verbetering van
75 % kan vastgesteld worden. Concreet: Annelies, een depressieve persoon, voelt
zich na de behandeling met 25 sessies tijdens de volgende maand slechts 4 dagen slecht in plaats van 16 dagen in de periode vóór behandeling. Dat maakt voor
Annelies wel degelijk een verschil uit in haar leven, in plaats van zich bijna altijd
down te voelen, heeft zij nu maar één dag op de week negatieve gevoelens. Deze
therapie is effectief en ook klinisch signiﬁcant.

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

Er bestaat echter ook een methode B. Deze bereikt een verbetering van 50%,
maar neemt wel maar 5 sessies in beslag. Deze therapie is ook effectief, maar
toch minder dan de eerste. Deborah volgde deze methode. Voor haar is het bereikte verschil nog altijd belangrijk, zij heeft nu beduidend méér goede dagen
dan slechte.

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

Robrecht Keymeulen

Wat betekent dit voor de beleidsmakers? Voor eenzelfde kostprijs zal
als methode A gebruikt wordt bij
1 persoon 75% verbetering vastgesteld worden. Als methode B
gebruikt wordt zullen wel 5
personen 50% minder symptomen vertonen. Met andere
woorden methode A is wel
effectiever dan methode B,
maar wel minder efﬁciënt.
Dit betekent dat een euro die
besteed wordt aan methode
B, beduidend meer rendement
geeft dan een euro besteed aan
methode A.

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

