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Beste lezer,

Dit nummer geldt als ons jaarverslag 2008. We laten dan ook graag onze dienst 

wetenschappelijk onderzoek uitgebreid aan het woord. Deze dienst waarborgt een 

stevige cliëntenregistratie en bevordert het kwaliteitsvol werken binnen De Sleutel. 

Dankzij het werk van deze dienst krijgen we een zicht op wie onze cliënten zijn, welk 

pad ze volgen, aan welke producten ze verslaafd zijn,... Het aangereikte materiaal 

helpt ons op basis van harde cijfers het eigen beleid bij te sturen, het aanbod inzake 

preventie, hulpverlening en werkgelegenheid uit te diepen. Aan de overheid kunnen 

we tevens gefundeerde beleidsaanbevelingen doen. Meten is weten. 

Het onderwerp drugs komt de laatste tijd veelvuldig in het nieuws. Langs alle kanten 

wordt gegoocheld met cijfers over het gebruik bij jongeren. In dit nummer laten we 

onderzoeker Patrick Lambrecht van de VUB deze cijferstroom duiden. Recent Euro-

pees onderzoek wijst uit dat het gebruik van alcohol, tabak en drugs in Vlaanderen 

voor het eerst daalt, en dat de startleeftijd van gebruik van cannabis stabiel blijft. 

We blijven op een aantal punten wel koploper in Europa maar dit nieuws is alvast 

een opsteker. De inspanningen van de overheid en van vele preventie-actoren loont. 

Maar er is nog veel werk aan de winkel. 2 % van de leerlingen uit ons secundair on-

derwijs loopt een verhoogd risico op cannabisgerelateerde problemen. In de praktijk 

wil dit zeggen dat 8500 jongeren eigenlijk het advies zouden moeten krijgen om zich 

meer gericht te laten diagnosticeren als eerste stap naar de hulpverlening. Dat blijft 

een ontzettend hoog cijfer. 

De Sleutel blijft zich inspannen om een geactualiseerd aanbod van universele en 

selectieve preventie aan te bieden. Onlangs kregen we de verlenging van ons univer-

seel preventieprogramma in scholen goedgekeurd. Een aanvraag tot de erkenning 

van onze vroegdetectie en -interventiewerking ligt nog voor bij de Vlaamse Minister 

van Welzijn. Het is nu wachten op de installatie van de nieuwe regering, de goed-

keuring van het Vlaamse Preventiedecreet en het Vlaams Actieplan Tabak Alcohol & 

Drugs die orde zullen brengen in het preventielandschap. We verheugen ons om de 

positieve signalen van overheidswege: de financiële middelen voor preventie stijgen 

met als gevolg dat de gezondheidsdoelstellingen 2015 niet meer zo onrealistisch 

hoog lijken. 

Justitie kwam de voorbije periode vaak in beeld, er staan dan ook hervormingen 

voor de deur. In deze trend situeert zich de groeiende interactie tussen justitie en de 

drughulpverlening. We merken heel wat goodwill binnen de sector en er zijn diverse 

mooie proefprojecten. Hopelijk kunnen we op de ingezette weg verder en worden 

projecten die hun kwaliteit bewijzen structureel verankerd. Hierna kan u lezen 

aan welke projecten De Sleutel meewerkt die dit toenemend tweerichtingsverkeer 

illustreren. Lees verder zeker de bijdrage over ons dagcentrum in Brussel. Recent 

rondde de groepswerking er hun Middelheim-project af. Of hoe kunst inspirerend 

kan werken in een ambulant afkickprogramma. 

We nodigen u ook graag uit op onze Zeezeildag die we organiseren op 13 september 

in Nieuwpoort. Op de achterflap van dit magazine leest u hoe u kan inschrijven, dit 

jaar hebben we trouwens voor het eerst een rivieraanbod in het kader van de Open 

Monumentendag. 

We bereiden ons alvast voor op een druk najaar. Het Crisisinterventiecentrum viert 

straks haar 30 jaar bestaan. Onze dagcentra te Gent en Antwerpen verhuisden of 

verbouwden en zullen hun (ver)nieuw(d)e stek feestelijk inhuldigen, ons dagcentrum 

in Brussel kan 10 jaar werking vieren,... Maar eerst wensen we u, waarde lezer en 

onszelf een deugddoend verlof toe. 

Veel leesgenot.

Damien Versele,
Algemeen directeur
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“Zonder enthousiast te reageren 
zien we een duidelijke daling in het 
gebruik van tabak, alcohol en can-
nabis. Goed nieuws is ook dat de 
startleeftijd van gebruik niet verder 
daalt. We zijn volgens mij goed 
begonnen. Maar we zijn nog lang 
niet waar we moeten zijn. Cannabis-
gebruik in Vlaanderen situeert zich 
nog altijd zeer hoog. Zorgwekkend 
is ook dat 2 % van onze leerlingen 
uit het secundair onderwijs een 
verhoogd risico loopt op cannabis-
gerelateerde problemen. In de prak-
tijk wil dit zeggen dat 8500 jongeren 
misschien het advies zouden moe-
ten krijgen om zich meer gericht te 
laten diagnosticeren en indien nodig 
verder te laten helpen.” 

Aan het woord is Patrick Lambrecht, 
onderzoeker bij de Vrije Universiteit 
Brussel (VUB), die in Vlaanderen de 
ESPAD-bevraging heeft georgani-
seerd.  
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//  Visie   // 

Wat is het belang van dit ESPAD-
onderzoek?
Patrick Lambrecht  Dankzij dit onder-

zoek hebben we een Europees instru-

ment waarmee we in eerste instantie 

kunnen vergelijken over de landen 

heen: hoe situeert zich het genotmid-

delengebruik? Tegelijk legt het onder-

zoek trends in de tijd bloot. Bovenal wil 

ESPAD echter data aanleveren op Euro-

pees niveau die als ruggengraat moe-

ten dienen voor het preventiewerk. De 

gegevens van ESPAD worden daarom 

zowel internationaal (bv bij het Euro-

pees Waarnemingscentrum voor Drugs 

en Drugverslaving, EWDD), nationaal 

als regionaal gebruikt. 

Qua methodiek is het belangrijk dat 

ESPAD centraal wordt gestuurd. De pro-

cedure is net als de vragenlijst gestan-

daardiseerd. Zo is er bijvoorbeeld een 

gedetailleerd protocol over de manier 

waarop in klasverband wordt bevraagd. 

Het onderzoek verloopt volledig ano-

niem en wordt op een gelijkaardige ma-

nier uitgevoerd in alle landen. Op die 

manier kan men foutenmarges maxi-

maal uitsluiten. De gemiddelde leeftijd 

bij de ESPAD-bevraging is bijvoorbeeld 

strikt vastgelegd op 15,8 jaar. Een half 

jaar later meten, kan soms al leiden tot 

5 % hoger gebruik voor bepaalde pro-

ducten. Bovenop het bewaken van de 

representativiteit van de doelgroep (ge-

slacht, leeftijd, onderwijsnet, regio...) 

waren er zelfs afspraken over tijdstip 

van bevragen (niet vlak na Nieuwjaar 

of de grote vakantie). Dergelijke stan-

daardprocedure is noodzakelijk wil 

men gegevens op een goede manier 

kunnen vergelijken. Bovendien werden 

alle gegevens in een centrale database 

door ESPAD zelf verwerkt. De verwer-

king ervan is dus voor alle landen op 

dezelfde manier gebeurd. 

Het ESPAD-onderzoek probeert het 

beleid te ondersteunen en gaat na of 

vooropgestelde doelstellingen bereikt 

worden. Vlaanderen heeft in navolging 

van de WGO (WereldGezondheidsOr-

ganisatie) in 2006 concrete gezond-

heidsdoelstellingen geformuleerd 

met betrekking tot tabak, alcohol en 

illegale drugs. Tegen 2015 wil men in 

Vlaanderen het genotmiddelengebruik 

met 25% doen dalen. De meest recente 

ESPAD-bevraging (2007) geldt dus als 

nulmeting voor het evalueren van die 

doelstellingen, vandaar ook de nood-

zaak om alle leerjaren van het secun-

dair onderwijs te bevragen.

Dat brengt ons bij het parallel georga-
niseerde Vlaamse Schoolonderzoeks-
project over alcohol en andere drugs, 
kortweg VLASPAD. 
Het VLASPAD had als doel een zo per-

fect mogelijk representatief staal te 

trekken uit het secundair onderwijs. 

Mede dankzij een betere afstemming 

en een samenwerkingsprotocol met 

andere organisaties die schoolbevra-

gingen doen, haalden we trouwens een 

veel betere respons op schoolniveau. 

Het is wel jammer dat we uit de laatste 

ESPAD-versie enkel Vlaamse cijfers 

kunnen halen. Maar dit is een gevolg 

van de financiering van het onderzoek. 

Gelukkig heeft ESPAD de resultaten van 

de vorige bevraging uit 2003 hertaald 

naar Vlaanderen waardoor we voor 

deze regio wel vergelijkbare gegevens 

hebben in het internationale rapport en 

trends kunnen aanduiden. 

Vlaspad heeft als bedoeling ook die 

trends op te volgen na verloop van tijd 

en een beter beeld te geven van het se-

cundair onderwijs als geheel. Dit biedt 

ook voordelen inzake het bereiken van 

een betere representativiteit. 
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GenotmiddelenGebruik 
bij jonGeren daalt
Toch blijft problematisch gebruik van cannabis vrij hoog
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//  Visie   // 

Wat moeten we nu onthouden uit dit 
onderzoek? Laat ons beginnen met 
tabak.
Het VLASPAD-onderzoek wijst uit dat 

11,6 % van de -16 jarigen minstens één-

maal gerookt heeft tijdens de voorbije 

maand. Op Europees vlak stellen we 

– wat betreft die laatste 30 dagen – in 

hoofdzaak een algemeen dalende trend 

vast, op een aantal landen na. Bij ons 

zien we bij de 15-16 jarigen een daling 

van 32 % in 2003 naar 23 % in 2007. 

Daarmee scoren we onder het Europees 

gemiddelde van 29%. Interessant is 

ook dat er geen verschil meer bestaat 

in het rookgedrag tussen jongens en 

meisjes, zowel Europees als bij ons. 

Vroeger was dit wel zo. Verder is de da-

ling belangrijk van het aantal Vlaamse 

jongeren dat vóór hun 14de levensjaar 

is beginnen roken. Dat aantal is bijna 

gehalveerd van 9% naar 5%. Dit is dus 

mooi. Ook in de ons omringende lan-

den zien we eenzelfde tendens. Gemid-

deld meldde 7% van de Europese leer-

lingen op hun dertiende jaar of jonger 

gestart te zijn met het dagelijks roken 

van sigaretten, tegenover 5% van de 

Vlaamse leeftijdsgenoten. 

De kans is dus groot dat de leeftijd 

waarop men begint te roken naar bo-

ven aan het opschuiven is. De overheid 

slaagt dus in haar opzet om via al-

lerhande maatregelen het rookgedrag 

uit te stellen. Jongeren blijken hier dus 

gevoelig voor.      

En wat zijn de resultaten bij alcohol?
Vlaanderen scoort hoog, maar er is een 

dalende trend. Met 70% alcoholgebruik 

in de voorbije maand situeren onze 

15-16 jarigen zich echter in de subtop. 

We zien trouwens een nivellering tus-

sen de geslachten als we gaan kijken 

naar alcoholgebruik tijdens de laatste 

30 dagen. Niet minder dan 72 % van de 

15 à 16 jarige jongens dronk de voorbije 

maand alcohol t.o.v. 68 % van de meis-

jes. Dat wijst op een inhaalbeweging 

bij de meisjes. Jongeren drinken nog 

steeds bij voorkeur bier en daar scoort 

Vlaanderen relatief hoog. Bij gebruik 

van wijn situeert Vlaanderen zich in 

de middengroep en is de daling meer 

uitgesproken. Alcopopgebruik stijgt 

in de vroege adolescentie,  maar daalt 

nadien opnieuw. Bij het drinken van al-

copops en wijn zien we nauwelijks een 

genderverschil. Het drinken van sterke 

drank verschilt wel tussen jongens en 

meisjes.

Als we kijken naar de hoeveelheid 

die men drinkt bij de laatste gele-

genheid, komt Vlaanderen uit in de 

middengroep. Opvallend is toch dat 

het alcoholconsumptiepatroon bij de 

Scandinavische landen vrij laag uitvalt, 

in vergelijking met Vlaanderen. Daar 

wordt dus minder gedronken. Als je 

echter kijkt naar de hoeveelheid die 

men drinkt, dan krijg je een omgekeerd 

beeld. Ze drinken eerder piekgericht, 

wellicht omdat ze minder de gelegen-

heid krijgen. Bij ons wordt meer met 

mate gedronken maar het gebeurt wel 

frequenter. Vanuit gezondheidsper-

spectief zijn beide schadelijk. Regel-

matig een paar glazen drinken op zeer 

jonge leeftijd is zeker niet aan te raden. 

Het wordt een gewoonte en men raakt 

afhankelijk. En dan hebben we het nog 

niet over het effect op de hersenen 

die nog volop in ontwikkeling zijn. De 

boodschap die onderlijnd moet worden 

is dat jongeren beter niet drinken. En 

die preventieboodschap komt niet 

kader van het onderzoek 
recent werden de cijfers bekendgemaakt van het European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (eS-
Pad). eSPad is in de jaren ’90 ontstaan vanuit de vaststelling dat de europese cijfers rond genotmiddelengebruik 
eigenlijk te weinig vergelijkbaar waren. om de 4 jaar worden daarom 15-16 jarigen bevraagd. in 2007 werden 100.000 
vijftien- en zestienjarigen uit 35 europese landen bevraagd. de bevraging in vlaanderen gebeurde in klasverband in 
149 (van de 275 geselecteerde) scholen en werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de vlaamse Gemeenschap en 
is uitgevoerd door de vrije Universiteit brussel. Parallel met het eSPad-onderzoek werd voor vlaanderen een repre-
sentatief staal van 7.736 leerlingen uit het volledig secundair onderwijs bevraagd (vLaSPad) zodat niet alleen van de 
vlaamse vijftien- en zestienjarigen, maar van de gehele vroege en middenadolescentie (12 – 18 jaar) een beeld kan 
worden opgemaakt. 
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//  Visie   // 
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goed aan. 95 % van de -18 jarigen ge-

bruikte ooit alcohol. Dat daalt niet. 

Goed nieuws voor ons is dat stevig 

dronken zijn tijdens de laatste maand 

in Vlaanderen minder voorkomt dan in 

de buurlanden Duitsland (22%) en UK 

(33%) of Scandinavië (ongeveer 20%). 

Vlaanderen situeert zich met 10% in 

de staartgroep. Sterke dronkenschap 

neemt vooral toe tijdens de midden-

adolescentie, met meer jongens dan 

meisjes die stevige dronkenschap 

rapporteren in de laatste maand. 

Vlaanderen heeft in vergelijking met 

de Europese landen ook minder alco-

holgerelateerde problemen. Die zijn 

er wel, maar we scoren niet boven het 

Europees gemiddelde. 

En hoe zit het met cannabis?
Cannabis is wijd verspreid en is ook de 

meest gebruikte illegale drug in Eu-

ropa. Het cannabisgebruik is hoger in 

West-Europa dan in de Oost-Europese 

landen. Vlaanderen (24%) scoort boven 

het Europees gemiddelde (19%), maar 

situeert zich in de middengroep als het 

gaat over jongeren die ooit eens can-

nabis gebruikt hebben. 

Het ESPAD-onderzoek uit 2003 wees uit 

dat 31 % van de 15-16 jarige Vlaamse 

jongeren “ooit” cannabis gebruikt had. 

Dat dit nu gedaald is tot 24 % is dus 

een hoopgevende tendens. Geslacht 

speelt bij cannabisgebruik wel nog een 

rol. Jongens gebruiken nog meer can-

nabis. Met die 24 % behoort Vlaande-

ren nog altijd tot de subtop in Europa. 

De Scandinavische landen scoren op-

nieuw laag. Er zijn dus duidelijk cultu-

rele verschillen.

Ook wanneer men kijkt naar wie de 

voorbije maand cannabis heeft ge-

bruikt,  situeert Vlaanderen zich met 

12% in de subtop van Europa, duidelijk 

boven het Europees gemiddelde (7%). 

Van alle Vlaamse leerlingen (secundair 

onderwijs) gebruikte 20% ooit canna-

bis en 16% deed dit tijdens het laatste 

jaar. Nagenoeg één op zeven Vlaamse 

leerlingen van het secundair onderwijs 

heeft het voorbije jaar minstens één 

keer cannabis gebruikt. Bij jongens is 

dit één op vijf tegenover één op negen 

bij meisjes. In de meeste landen, maar 

niet in alle, zijn er meer jongens dan 

meisjes die in de laatste dertig dagen 

cannabis hebben gebruikt. 

De startleeftijd vertoont in de periode 

2003-2007 nauwelijks enige verande-

ring. De meesten starten rond hun 14 à 

15 jaar. Mogelijks is dit een trendbreuk: 

jongeren zullen wellicht niet alsmaar 

jonger met cannabis blijven beginnen.

Is een hoera-stemming dan op  
zijn plaats?
Zeker niet. Naar Europese normen 

zitten we in Vlaanderen met een hoog 

cannabisgebruik. Zeer hoog zelfs. Weet 

je dat in Vlaanderen bijna 50 % van de 

17 à 18 jarigen ooit cannabis heeft ge-

bruikt? We moeten hier echter voorzich-

tig mee omgaan, anders krijgt men een 

fout beeld van onze jongeren.

Voor het eerst werden ook cannabis-
gerelateerde problemen opgenomen  
in ESPAD? 

Omdat de stijging heel groot werd 

voor een aantal landen ging men daar 

ook speciaal focussen op problema-

tisch georiënteerde groepen. Niet elk 

cannabisgebruik is trouwens proble-

matisch gebruik. Uiteindelijk werd de 

CAST (Cannabis Abuse Screening Test) 

als instrument in 17 landen gebruikt. 

Ook in alle ons omringende landen. Ik 

vond het resultaat meteen zorgwek-

kend.  Niet minder dan 1,6% van  de 

15-16 jarigen en 2 % van de totale po-

pulatie voor secundair onderwijs loopt 

een verhoogd risico op cannabisgere-

lateerde problemen. Dit is trouwens 

een globaal fenomeen voor Europa.  

De CAST meet op 6 items (vb heb je 

geheugenproblemen; zie ook in kader) 

en beoogt enkel een screening. Het is 

dus geen diagnose. Het meet geen af-

hankelijkheid, verslaving of misbruik. 

Het gaat dus enkel over het in kaart 

brengen van een verhoogd risico. 

Maar op basis van dit instrument zou 

deze groep wel kunnen geadviseerd 

worden om naar de hulpverlening te 

gaan. Al was het maar voor een meer 

gerichte diagnose. In reële cijfers gaat 

het toch om een indrukwekkend grote 

groep. Voor het secundair onderwijs 

betekent dit 8500 jongeren. Als daar 

10% als afhankelijk wordt gediagnosti-

ceerd dan komen we op 850 jongeren 

die binnen de drughulpverlening 

terecht komen. Deze cijfers bevestigen 

de stijgende trend van jongeren in de 

drughulpverlening. 

JONGENS mEEr riSicOVOl
Het is pas de eerste maal dat we dit 

meten. Dus we kunnen nog geen trend 

aanduiden. 

Maar ik ga ervan uit dat dit stijgt, vooral 

bij de jongeren die frequent - tijdens de 

laatste maand  - of dagelijks cannabis 

gebruiken. Deze frequent gebruikende 

groep valt met de CAST in de gaten te 

houden. Zeker de jongens. Zij lopen 

immers 3 tot 7 maal meer kans op 

verhoogd risico dan meisjes.  En dit 

geslachtsverschil wordt ook bevestigd 

in de hulpverlening. Gelukkig blijkt het 

gebruik te dalen, dus misschien evo-

lueert straks ook het problematische 

gebruik wel in dalende lijn. In elk geval 

moeten we al deze resultaten genuan-

ceerd bekijken. Ik wil dan ook niet te 
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enthousiast  reageren op de duidelijke 

daling die we merken in het gebruik 

van tabak, alcohol en cannabis. Ook al 

daalt de startleeftijd niet verder. Ik zou 

eerder het signaal willen geven dat we 

goed begonnen zijn maar dat we nog 

lang niet zijn waar we moeten zijn. 

Is de daling te wijten aan 
preventiewerk? 
In de vragenlijst peilen we eigenlijk niet 

specifiek naar preventie-activiteiten. 

We hebben niet gevraagd of ze werken 

met Leefsleutels of Unplugged. Op 

vraag van de overheid hebben we wel 

gevraagd in welke mate jongeren zich 

informeren over alcohol, tabak en il-

legale drugs en in welke mate ze in dit 

kader hulp zoeken. Maar dit is natuur-

lijk relatief. Heel wat jongeren moeten 

bijvoorbeeld op zoek naar informatie 

over drugs bijvoorbeeld voor een 

schoolwerk. Deze cijfers zijn dan ook 

voorzichtig te interpreteren. We wilden 

vooral weten hoe het genotmiddelen-

gebruik bij jongeren zich in Vlaanderen 

situeert. We hebben wel proberen 

meten wat de impact van preventie-

activiteiten op gedrag kan zijn. Maar dit 

is vrij moeilijk. Je kijkt immers gewoon 

naar de variatie tussen scholen en be-

leidsinstrumenten. Scoort een school 

die een gezondheids- of drugsbeleid 

voert, anders dan een school die dit 

niet doet. Die analyses zijn nog bezig. 

Maar verwacht daar niet zo veel van.  

De impact van onderwijs op gedrag van 

jongeren is volgens mij niet groot. De 

impact van preventie zal dan ook niet 

groot zijn. 

Wat kunnen onze beleidsmakers uit 
dit onderzoek leren?
In 2006 engageerde Minister Vervotte 

zich in navolging van de WGO om dui-

delijke gezondheidsdoelstellingen te 

realiseren. Om de beoogde daling van 

gebruik te realiseren zijn er tijdens de 

Gezondheidsconferentie aansluitend 

preventie-activiteiten geformuleerd. 

Om de impact op gedrag te kunnen 

meten moet er echter een nulmeting 

zijn.  Probleem was dat er eigenlijk geen 

100% bruikbare cijfers beschikbaar 

waren. Dat is nodig als het beleid – 

eenmaal de preventie-activiteiten lopen 

– het effect wil kunnen meten. Sinds 

2006 bestaat er duidelijkheid over wat 

men wil bereiken. Dit is een vrij goed 

punt. Zo werd duidelijk een  gezond-

heidsdoelstelling vastgelegd zowel voor 

het gebruik van tabak, alcohol en illega-

le drugs. Concreet wil men tegen 2015 

het percentage rokers van 15 jaar en 

jonger doen dalen naar 11 % (komt van 

14,2%). Tegen 2015 hoopt de overheid 

dat het aantal personen van 15 en jon-

ger dat meer dan één keer per maand 

drinkt niet hoger is dan 20% (komt van 

26,6%). Bij cannabis en andere illegale 

drugs, streeft men er dan weer naar om 

het ooit gebruik bij personen van 17 en 

jonger te doen dalen met 5 procentpun-

ten (van 19 naar 14%). Op basis van de 

cijfers van 2003 betwijfelde ik of we 

die doelstellingen zouden halen. Nu 

denk ik dat de kans reëel is. Een aantal 

trends laten dit vermoeden: het uitstel-

len van tabakgebruik, het niet gebrui-

ken van tabak. Dat zijn indicaties van 

een beleid dat gevoerd wordt, dat mis-

schien wel een effect kan hebben. Maar 

ik ben voorzichtig. We zijn er nog niet. 

caNNaBiS ONtraDEN
Er zijn nu preventieacties naar voor 

geschoven. Ik hoop dat die nog meer 

impact gaan hebben op het gedrag van 

jongeren. Ik hoop ook dat men nu zal 

proberen een onderscheid te maken 

tussen cannabisgebruik en een ver-

hoogd risico op cannabisgerelateerde 

problemen. We moeten ook rekening 

houden met de  beeldvorming. Ik pleit 

ervoor om cannabis te ontraden voor 

kinderen en jongeren. Tegelijk mogen 

we het gebruik niet overproblemati-

seren. Een 16 à 17-jarige die eenmaal 

een joint rookt op een popfestival... Ik 

begrijp dat die jongere dan ”So what” 

zegt. Op voorwaarde dat er geen an-

dere problemen ontstaan, bijvoorbeeld 

op het vlak van gezondheid, juridisch 

of sociaal. Het wordt echter helemaal 

anders – zoals de CAST aangeeft – als 

jongeren uit onvrede gaan gebruiken. 

Naar die problematisch georiënteerde 

gebruikers moeten preventiewerkers 

zich in het bijzonder richten. We vinden 

hierin ook bevestiging van eerdere on-

derzoeken naar motieven van gebruik 

(met ook grote verschillen naargelang 

leeftijd). Ik vind dat de overheid daar 

moet naar blijven kijken. De problema-

tische gebruikers zijn – en  ook de CAST 

bevestigt dit – een kleine maar toch 

wel heel belangrijke groep, zeker voor 

preventie en hulpverlening. 

Patrick Lambrecht: 
“Voor het eerst daalt het gebruik van tabak,  
alcohol en cannabis bij jongeren. Deze trend-
breuk manifesteert zich ook in Vlaanderen.  
Desondanks blijft het erg belangrijk om de  
inspanningen van preventiewerk aan te houden 
en specifiek aandacht te hebben voor jongeren 
die een verhoogd risico lopen op probleemge-
bruik van alcohol en cannabis”.



De laatste jaren is er een grote 
toenadering ontstaan tussen diverse 
actoren van de drughulpverlening  
en diverse echelons van justitie. 
De Sleutel werkt aan heel wat  
projecten mee die dit toenemende 
tweerichtingsverkeer illustreren. 

Sinds de jaren ’90 is het maatschap-

pelijk inzicht gegroeid dat de drugpro-

blematiek best op een geïntegreerde 

manier wordt aangepakt. Druggebrui-

kers horen omwille van hun gebruik 

eerder thuis in de hulpverlening dan in 

de gevangenis. Het komt er op aan het 

gebruik zoveel mogelijk te ontraden 

via gerichte preventie, hulpverlening 

te voorzien ingeval van problematisch 

gebruik en repressie voor te behouden 

voor de criminaliteit. De groeiende sa-

menwerking tussen justitie en hulpver-

lening kadert binnen dit veranderende 

maatschappelijke bewustzijn.

In het verleden waren er vanuit justitie 

initiatieven die tot doel hadden de toe-

leiding van drugverslaafden naar justi-

tie te faciliteren. Denk aan het systeem 

van probatie, aan de Gerechtelijke 

Alternatieve Maatregelen. Ook vanuit 

de hulpverlening werden bruggen naar 

justitie gebouwd. Denk aan het Believe-

hulpverleningsprogramma in de ge-

vangenis 

van Rui-

selede, 

aan het 

Centraal 

Aanmel-

dingspunt 

in de 

gevange-

nissen. 

De laatste 

jaren is 

dit verder geëvolueerd en nu zien we 

dat er een tweerichtingsverkeer ont-

staat in de samenwerking tussen justi-

tie en drughulpverlening. 

Cases met de sleutel
Via het POL-project te Mechelen kun-

nen politiediensten personen waarte-

gen een proces-verbaal wordt opge-

steld wegens drugsfeiten, rechtstreeks 

doorsturen naar het dagcentrum (bij 

vermoeden problematisch gebruik). 

Deze personen kunnen op vrijwillige 

basis een begeleiding opstarten. Als 

ze dit weigeren, kan een maatregel 

worden opgelegd (vb. bemiddeling in 

strafzaken). 

Via het Gentse project ‘Proefzorg’ 

kunnen druggebruikers op parket-
niveau doorverwezen worden naar 

de hulpverlening. Het betreft feiten 

zonder slachtoffers, die te ernstig 

zijn om te seponeren, maar waarvoor 

een dagvaarding niet opportuun is. 

Bij ‘korte proefzorg’ wordt de betrok-

kene verwezen naar de hulpverlening 

voor een éénmalig gesprek, bij bewijs 

waarvan zijn zaak wordt geseponeerd. 

De bedoeling is de druggebruiker de 

weg naar de hulpverlening te tonen. Bij 

‘lange proefzorg’ verlangt het parket 

dat de betrokkene een behandeling 

volgt volgens een voorop vastgesteld 

handelplan gedurende 6 maanden, 

bij afloop waarvan de zaak wordt ge-

seponeerd. FOD Justitie onderzoekt 

momenteel de uitbreiding van dit 

systeem naar andere departementen. 

In Brugge wacht men hier niet op en is 

men onlangs gestart met CLEAN, een 

soortgelijk proefzorgproject. Bij in-

breuken op de drugwetgeving gaat het 

parket niet over tot vervolging indien 

de betrokkene zich binnen de 14 dagen 

aanbiedt bij het dagcentrum te Brugge 

voor een ontwenningsprogramma. Het 

parket engageert zich om het dossier 

bij positieve evaluatie na 6 maanden te 

seponeren en bij negatieve evaluatie te 

dagvaarden voor de rechter. 

Druggebruikers die reeds meerdere 

kansen van justitie kregen (o.a. mis-

lukte proefzorg) of die ernstige drug-

gerelateerde criminaliteit pleegden, 

komen in Gent voortaan voor de 

drugbehandelingskamer. Het betreft 

een kamer binnen de correctionele 

rechtbank, waar rechter en openbaar 
ministerie gespecialiseerd zijn in drug-

zaken en waar de drughulpverlening 

via een liaisonfunctie vertegenwoor-

digd is. Bij een eerste zitting wordt 

de verdachte in contact gebracht met 

parketmedewerkers die de brug slaan 

met de hulpverlening. De betrokkene 

wordt bijgestaan in het uitwerken van 

een hulpverleningstraject en zijn enga-

gement wordt opgevolgd door dezelfde 

parketmagistraat en rechter. Dit project 

wordt momenteel geëvalueerd door 

de Vakgroep Strafrecht & Criminologie 

binnen UGent. 

De sociale werkplaats van De Sleutel 

ondersteunt binnen de gevangenis 

Gent op projectmatige basis een modu-

le arbeidstrajectbegeleiding voor gede-

tineerden met een verslavingsproble-

matiek die binnenkort de gevangenis 

verlaten. Bedoeling is een voortraject 

met screening en oriëntatie op poten te 

zetten waardoor gedetineerden sneller 

kunnen aanhaken bij een tewerkstel-

ling na hun verblijf in de gevangenis. 

Last but not least is onze afdeling 

voor minderjarigen, hét voorbeeld 

van samenwerking. Sinds 1999 is het 

RKJ immers erkend door de Vlaamse 

Gemeenschap-bijzondere Jeugdzorg. 

Hierdoor krijgen jongeren kansen bin-

nen de hulpverlening, in nauw contact 

met jeugdparket en -rechtbanken. 
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justitie en druGhulpverleninG
werken steeds beter samen
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De Sleutel wil een voortrekkersrol 
blijven spelen in de toenadering  
tussen Justitie en Hulpverlening.
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de Sleutel is een organisatie die rust op 3 pijlers: hulpverlening, tewerkstelling en preventie inzake drugverslaving. binnen 
de pijler van de hulpverlening zijn diverse afdelingen voor ambulante en residentiële zorg actief. elk van deze centra heeft 
een eigen zorgaanbod en houdt daarbij een bepaalde doelgroep voor ogen. 
in onderstaand artikel gaan we na in welke mate deze centra – anno 2008 – ook in werkelijkheid een andere groep van 
cliënten bereiken. daartoe vergelijken we het profiel van cliënten in de ambulante zorgeenheden enerzijds en residentiële 
centra anderzijds. We focussen daarbij op een aantal objectieve kenmerken zoals ze vervat zitten in de tdi of treatment de-
mand indicator. dit is een minimum-set van gestandaardiseerde gegevens die verzameld worden in het kader van het eerste 
face-to-face contact, en ook geïntegreerd zijn in de europaSi. in de vergelijking plaatsen we de 5 ambulante dagcentra van 
de Sleutel tegenover 3 residentiële centra: het crisisinterventiecentrum en beide therapeutische gemeenschappen. binnen 
de groep van de residentiële centra weegt het crisiscentrum het zwaarst door gezien het hogere aantal cliënten. het rkJ of 
residentieel kortdurend jongerenprogramma wordt hier buiten beschouwing gelaten. in concreto gaan we op zoek naar ver-
schilpunten in het tdi-profiel. zijn er verschillen in het cliënteel van 2008 qua geslacht, leeftijd, nationaliteit, verwijzende 
instantie en behandelverleden, diploma en arbeidssituatie, drugproblematiek en spuitgedrag?

GeslaCht, leeftijd en nationaliteit
De cliënten in de ambulante en residentiële centra verschil-

len -anno 2008- niet van elkaar met betrekking tot geslacht 

en nationaliteit. In beide types treffen we op zes cliënten vijf 

mannen en één vrouw aan, en stellen we vast dat 92 à 93% 

de Belgische nationaliteit heeft. Niet-Belgen – 2% met een 

EU-nationaliteit en 5% met een nationaliteit van een land 

buiten de Europese Unie – vinden dus even gemakkelijk of 

moeilijk de weg naar de ambulante als naar de residentiële 

centra.

Zoals blijkt uit de grafiek tekent zich wel een verschil af qua 

leeftijd. Het aantal minderjarigen is hoger in de residentiële 

centra (vooral het crisiscentrum), terwijl het omgekeerde 

geldt voor de +32 jarigen. De gemiddelde leeftijd van de 

cliënt in de residentiële centra bedraagt 26 jaar, terwijl dit in 

de ambulante centra 27 jaar is. 

doorverwijzende instantie en 
behandelverleden

Cliënten die zich wenden tot één van de centra van De Sleutel, 

zijn vaak verwezen door iemand uit hun omgeving of door 

een andere hulpverlener of instantie. Zoals blijkt uit de 

grafiek zijn de verschillen tussen beide types van centra 

vrij groot op dit vlak. Ambulant valt het grote aandeel van 

justitieel verwezenen op, terwijl de residentiële cliënt veel 

vaker komt op verwijzing van een voorziening actief in de 

drughulpverlening.

Op basis van deze laatste vaststelling is het dan ook weinig 

verrassend dat de balans tussen nieuwe cliënten (of cliënten 

die voor de eerste keer een behandeling starten) en reeds 

eerder behandelde cliënten fundamenteel anders is. In de 

residentiële centra is 92% van het cliënteel reeds eerder in 

behandeling geweest voor zijn of haar drugprobleem, terwijl 

dit in de ambulante centra geldt voor ‘slechts’ 52%.
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zoek de 7 verschillen:  een vergelijking van het cliëntenprofiel  in de ambulante en residentiële centra (2008)

//  Wetenschappelijk onderzoek   // 

Leeftijdsverdeling: ambulant versus residentieel (2008) Doorverwijzende instantie: ambulant versus residentieel (2008)
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diploma en arbeidssituatie
Gemiddeld blijkt de scholingsgraad van de cliënten in de 

residentiële centra iets lager te liggen dan in de ambulante 

centra. De groep van cliënten met een BSO-diploma is er 

groter (53% versus 45%), terwijl het omgekeerde geldt voor 

het aantal TSO, ASO of hoger geschoolden (21% versus 

28%). Het aandeel cliënten dat hooguit een diploma van het 

lager onderwijs behaalde is dan weer even hoog, met name 

één op vier.

Ook met betrekking tot de arbeidssituatie in de afgelopen 

30 dagen verkeert de residentiële cliënt in een minder gun-

stige positie. Zoals blijkt uit de grafiek is hij/zij veel vaker 

niet economisch actief wegens een verblijf in een gecon-

troleerde omgeving of wegens ziekte of arbeidsongeschikt-

heid. Het aandeel werklozen is met 30% even hoog, terwijl 

de ambulante cliënt veel vaker regulier tewerkgesteld was 

gedurende de laatste maand voor de intake.

voornaamste druG, beGinleeftijd en 
spuitGedraG

In het kader van de intake wordt het druggebruik van de 

hulpvragende cliënt uitvoerig gescreend. Op basis van de 

gebruiksgeschiedenis van de cliënt wordt bepaald wat de 

voornaamste drug is of het middel dat de meeste problemen 

veroorzaakt bij de cliënt.

Naargelang het type centrum blijkt dit plaatje grondig te 

verschillen (zie grafiek). In de residentiële centra is er een 

meerderheid van cliënten (55%) waarbij heroïne de voor-

naamste drug vormt. In de ambulante centra is het aan-

deel heroïne met 21% ‘slechts’ even hoog als het aandeel 

cocaïne, en gevoelig lager dan cannabis (32%). De andere 

producten (zoals methadon, andere opiaten, XTC, vluchtige 

snuifmiddelen, hallucinogenen, benzodiazepines en alco-

hol) scoren in beide types van centra nooit hoger dan 3% en 

werden daarom niet opgenomen in de grafiek. 

De leeftijd waarop de voornaamste drug voor het eerst ge-

bruikt werd, bedraagt gemiddeld 19 jaar, maar loopt sterk 

uiteen naargelang het gaat om cliënten in een ambulant dan 

wel een residentieel centrum. Bovendien hangt deze be-

ginleeftijd nog eens sterk samen met de aard van het voor-

naamste product. Voor eenzelfde voornaamste product is de 

gemiddelde beginleeftijd 2 tot 5 jaar lager bij de residentiële 

cliënt in vergelijking met de ambulant behandelde cliënt.

Zo geldt bijvoorbeeld dat een cliënt die in een ambulant cen-

trum aanklopt met cannabis als voornaamste product ge-

middeld bijna 16 jaar was toen hij/zij hiermee begon terwijl 

een cliënt met hetzelfde product in een residentieel centrum 

gemiddeld slechts 14 jaar was bij de start. Voor de andere 

producten lopen de gemiddelde startleeftijden nog meer uit 

elkaar (zie grafiek). Hieruit blijkt dat de residentiële centra 

(i.c. vooral het crisiscentrum) relatief meer cliënten ‘aantrek-

ken’ die op zeer jonge leeftijd begonnen zijn met het gebruik 

van middelen, terwijl de ‘latere starters’ zich eerder wenden 

tot een ambulant centrum.

Ook het spuitgedrag van de cliënten is fundamenteel anders 

bij beide groepen van cliënten. In de ambulante centra heeft 

bijna één op vier cliënten (23%) ooit gespoten, waarvan 6% 

dit ook deed in de afgelopen maand. Residentieel liggen 

deze percentages aanzienlijk hoger met meer dan de helft 

ooit-spuiters (52%), waarvan liefst 23% ook recentelijk heeft 

gespoten.

zoek de 7 verschillen:  een vergelijking van het cliëntenprofiel  in de ambulante en residentiële centra (2008)

Arbeidssituatie: ambulant versus residentieel (2008)
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//  Wetenschappelijk onderzoek   // 

de ambulante zorG - instroom
In 2008 telden we 2524 aanmeldingen van 2216 unieke per-

sonen. Dat komt omdat eenzelfde persoon zich soms meer 

dan eens aanmeldt binnen het jaar hetzij voor eenzelfde 

probleem hetzij voor iets anders. Enkel 5% van deze groep 

wordt niet verder uitgenodigd voor een gesprek, mogelijks 

omdat de onthaalmedewerker op basis van de informatie 

die hij/zij kreeg bij de aanmelding meteen kon doorverwij-

zen naar een ander centrum binnen of buiten het netwerk 

van De Sleutel. Maar niet iedereen die wordt uitgenodigd 

voor een eerste gesprek, gaat op die uitnodiging in. We 

stellen vast dat er 1979 eerste gesprekken doorgingen voor 

1811 unieke personen. Het feit dat eenzelfde persoon meer 

dan één ‘eerste gesprek’ kan hebben in de loop van het jaar, 

hangt vaak samen met de tijd die soms verloopt tussen zijn 

of haar eerste en volgende aanmelding(en). Wanneer er veel 

tijd verloopt tussen die eerste en die volgende keer, wordt 

het eerste –doorgaans verkennend- gesprek opnieuw ge-

voerd. Immers, de hulpvraag en de omstandigheden kunnen 

intussen heel wat veranderd zijn.

Zowel de aanmeldingen als de eerste gesprekken zijn in 

absolute aantallen gestegen ten opzichte van vorig jaar. 

De spanning tussen het aantal aanmeldingen en eerste 

gesprekken is echter met 5% gedaald ten opzichte van vo-

rig jaar. Dat betekent dat er een iets betere doorstroom is 

van aanmelding naar eerste gesprek. Herleid naar unieke 

personen betekent dit dat 100 aanmeldingen leidden tot 82 

eerste gesprekken. Na zo een eerste gesprek, krijgt 80,3% 

van de aanvragers een uitnodiging voor verdere oriëntatie, 

zodat een stevig onderbouwd advies kan gegeven worden 

voor de best aansluitende en meest geschikte begeleiding. 

Maar ook hier gaat niet iedereen in op die uitnodiging. Uit-

eindelijk werden in 2008 1436 nieuwe oriëntaties (of herori-

entaties) gestart voor 1342 verschillende personen met een 

drugprobleem: dat is 61% van het oorspronkelijke aantal 

unieke aanmeldingen. Deze oriëntaties leidden tot 780 

adviezen voor verdere begeleiding in één van de modules 

aangeboden in hetzelfde centrum. Het aantal nieuw gestarte 

modules in eenzelfde referentiejaar is doorgaans hoger dan 

het aantal adviezen voor verdere begeleiding in een module, 

ondermeer omdat maar één module tegelijk kan gevolgd 

worden. Maar eenmaal verwezen voor verdere begeleiding 

in het centrum, kan eenzelfde persoon meerdere modules 

na elkaar doorlopen. Een vaak geziene combinatie en op-

eenvolging is bijvoorbeeld: motivatie, individuele begelei-

ding of dagwerking, individuele begeleiding of instapgroep, 

individuele begeleiding. Herleid naar unieke cliënten, leid-

den 1342 unieke oriëntaties tot 1029 nieuw gestarte unieke 

begeleidingen in modules.

de ambulante zorG - uitstroom
Er zijn drie soorten afrondingen die we als positief kunnen 

beschouwen:

 -> de persoon met een drugprobleem kan terug naar 

eigen omgeving verwezen worden, 

-> hij/zij zet een stapje verder en wordt intern 

verwezen naar een meer intensieve – vaak 

residentiële – vorm van behandeling

-> hij/zij wordt extern verwezen, mogelijk 

omwille van een focusverschuiving, een open 

venster weg van het drugprobleem.

In 2008 werd 38% van de niet meer lopende begeleidings-

modules positief afgerond.
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Jaarlijks evalueert de dienst Wetenschappelijk Onderzoek 
het komen en gaan van personen met een drugprobleem 
die een beroep doen op één of meerdere centra van  
De Sleutel. Hoe situeert zich die in- en uitstroom binnen 
onze diverse hulpverleningsvormen? Een overzicht. 
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-> Jammer genoeg blijven grote aantallen onder-

weg afhaken. Gerekend vanaf het totale aantal 

aanmeldingen, verliest bijna de helft onderweg 

ergens de kracht om na die eerste stap het inge-

zette proces van verandering door te zetten ... 

Blijven investeren in motivatie is dus de boodschap. Als 

we de paden van cliënten op individueel niveau uitzetten, 

stellen we vast dat elke tussenkomst kan helpen. Heel wat 

personen die na een allereerste start afhaakten, blijken na 

enige tijd terug te komen en een nieuwe kans op succes aan 

te grijpen.

de residentiële Centra
Het crisiscentrum
In 2008 waren er 1266 nieuwe aanmeldingen in het crisis-

centrum, die leidden tot 414 nieuwe opnames. Dat is 32,7% 

van het aantal nieuwe aanmeldingen. De doorstroom ratio 

van aanmelding naar effectieve opname is hiermee gevoelig 

gedaald ten opzichte van 2007 en zelfs gezakt tot onder 

deze van 2006.

20 van deze opnames zijn nog lopend eind 2008. Van de 

394 afgeronde opnames werden er 79 intern verwezen: 10 

naar een ambulant centrum, 49 naar één van beide TG’s en 

20 naar het residentieel kortdurend jongerenprogramma. 

40 opnames werden afgerond met een verwijzing terug naar 

de eigen omgeving. 

Echter, voor 62% kon niet volgens plan worden afgerond: 

de cliënt haakte zelf af (40%), hij werd buitengezet wegens 

agressie, gebruik of zich niet houden aan de regels (22%), 

of omwille van overmacht.

De therapeutische gemeenschappen
Het aantal opnames voor beide therapeutische gemeen-

schappen samen bedraagt opnieuw 96, waarvan 58 nieuwe 

en 38 nog lopende opnames uit het voorgaande jaar.

31 van alle opnames of 37% is nog lopend op het eind van 

2008. Het gaat om 5 oude en 26 nieuwe opnames. De per-

centages bij de aard van de afronding werden berekend op 

84 afgeronde opnames, waarvoor de afronding bekend was. 

8 opnames of 9,5% –allemaal opnames uit het vorige jaar- 

werden afgerond met een verwijzing naar het tussenhuis. 

Voor een therapeutische gemeenschap zijn dit succesvolle 

afrondingen. 3 opnames werden verwezen naar het CIC en 5 

werden extern verwezen. 

Echter, voor 37 afgeronde opnames (44%) brak de cliënt het 

programma voortijdig af of moest de begeleiding de cliënt 

buitenzetten. 

Het residentieel kortdurend jongerenprogramma
99 jongeren meldden zich aan bij het RKJ in 2008. Dit leidde 

tot 59 nieuwe opnames of bijna 60% doorstroming van aan-

melding naar opname. Samen met de nog lopende opnames 

uit 2007, telde het RKJ aldus een totaal van 75 opnames. Dit 

is een grote sprong voorwaarts ten opzichte van de voorbije 

jaren.

Bijna één op vier opnames kan bovendien succesvol worden 

afgerond met een terugverwijzing naar de eigen omgeving 

van de jongere. 10% wordt intern verwezen en 21% extern. 

Niettemin eindigt nog 45% van de opnames op een voor-

tijdig verlaten van het programma op eigen initiatief of op 

vraag van de begeleider.

de soCiale werkplaats
In 2008 waren er 225 aanmeldingen in de sociale werk-

plaats, waarvan er 139 leidden tot een eerste gesprek. Na 

een eerste gesprek blijkt 28% al meteen extern verwezen te 

kunnen worden. De meerderheid wordt echter uitgenodigd 

voor verdere oriëntatie.

81 krijgen een afspraak voor verdere oriëntatie op het vlak 

van werk, maar niet iedereen blijkt hierop in te gaan.

In vergelijking tot de voorgaande jaren lijkt het aantal af-

spraken voor werk in één van de werkplaatsen na een werk-

oriëntatie af te nemen. We vinden dit echter niet terug in het 

aantal lopende en/of nieuw gestarte werkgelegenheidsmo-

dules. Dat aantal is met 19 eenheden toegenomen.

225
AAnmelding

5
Intern verwezen
nr hulpverlening

29
Extern verwezen

+ 2 naar huis

3
Afronding
onbekend

81
Afspraak 

voor oriëntatie

3
Intern verwezen

+ 1 SW

39
Extern verwezen

13
Afgehaakt/
buitengezet

15
Afspraak voor werk

6
Intern verwezen

5
Extern verwezen

7
Afgehaakt/buitengezet

41
Oriëntatie (5 lopend 

van 2007 en 36 nieuwe)

45
gaan niet in op de uitnodiging voor 

verdere oriëntatie

146
Werkgelegenheidsmodule

(72 lopend van 2007 en 74 nieuwe)

69
Afronding onbekend

77
Nog lopend eind 2008

2
lopend

2
lopend/

onbekend

70

60

50

%40

30

20

10

0

Afronding opnames residentieel 2008

eigen 
omgeving/
tussenhuis

amb
intern

cic
intern

tg
intern

rkj
intern

extern afhaken/
buiten/

overmacht

139
Eerste gesprek

186
Afspraak 

voor eerste gesprek

Crisisinterventiecentrum
Therapeutische Gemeenschappen
Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma
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de cliënten verdeeld/gedeeld 
over het netwerk

Het pad dat de cliënt gaat in zijn of haar 

poging om het middelenmisbruik of de 

verslaving te stoppen, is veelal niet ef-

fen en rechtlijnig. Zijn traject wordt niet 

alleen gekenmerkt door onderbrekin-

gen, maar evengoed door bijsturingen 

of koerswijzigingen. Cliënten kunnen 

op advies van een hulpverlener verwe-

zen worden naar een andere hulpver-

lener, en dit advies al dan niet volgen. 

Ze kunnen uiteraard ook op eigen ini-

tiatief een beroep doen op een andere 

voorziening of hulpverlener. De cliënt 

‘beweegt’ zich – al dan niet op uitdruk-

kelijk advies - door het landschap 

van de hulpverlening. Om een zicht 

te krijgen op het volledige traject van 

cliënten volstaat het daarom niet om te 

kijken naar de verwijzende instantie, 

de intenties van de hulpverlener of de 

adviezen die geformuleerd worden ten 

aanzien van de cliënt. Om de effectieve 

bewegingen in kaart te brengen, is 

het noodzakelijk om de gegevens van 

diverse voorzieningen naast elkaar te 

leggen en nauwkeurig te vergelijken 

om aldus bijvoorbeeld uit te zuiveren 

op dubbeltellingen.

Precies op dit vlak kan De Sleutel voor-

deel halen uit de centraal gestuurde re-

gistratie. De Sleutel vormt een netwerk 

van ambulante, crisis- en residentiële 

afdelingen voor hulpverlening die ver-

spreid zijn over Vlaanderen en Brussel. 

Omdat alle afdelingen sinds geruime 

tijd aangesloten zijn op hetzelfde regi-

stratiesysteem voor cliëntenopvolging, 

zijn we in staat de bewegingen van 

cliënten in het eigen netwerk in kaart te 

brengen. Hieronder nemen we de we-

gen en bewegingen onder de loep over 

een periode van 5 jaar: 2004 tot en met 

2008. We concentreren ons daarbij op 

cliënten die georiënteerd, behandeld of 

opgenomen werden binnen een am-

bulante of residentiële afdeling van De 

Sleutel. We spreken in dit verband over 

cliënten met een uitgebreide screening 

en/of behandeling. In concreto bete-

kent dit dat cliënten die zich louter aan-

melden en/of slechts één verkennend 

gesprek hebben buiten beschouwing 

worden gelaten. Ook de werknemers in 

de Sociale Werkplaatsen vallen buiten 

het bestek van deze analyse.

unieke Cliënten 
in de sleutel

Een eerste opvallende vaststelling is 

dat de totale cliëntenpopulatie van 

De Sleutel van jaar tot jaar toeneemt. 

In 2004 deden 1946 verschillende of 

unieke cliënten een beroep op het 

hulpverleningsaanbod van De Sleutel, 

terwijl dit in 2008 inmiddels met ruim 

een kwart gestegen is tot 2458 unieke 

cliënten (zie grafiek).

Indien we de centra van De Sleutel 

opdelen naar type centrum – ambulant, 

crisis en residentieel – stellen we vast 

dat de stijging van het aantal unieke 

cliënten volledig op rekening komt van 

de ambulante centra. Het aantal ver-

schillende cliënten dat een ambulant 

centrum aandoet, is zelfs toegenomen 

met ruim een derde.

Uitgedrukt in aantal unieke cliënten 

dat over de vloer komt, kan men als het 

ware stellen dat het gewicht van de am-

bulante centra is toegenomen, terwijl 

het omgekeerde geldt voor het crisis-

centrum. Het aantal unieke cliënten in 

de residentiële centra blijft ongewijzigd 

over de ganse periode. We willen hier-

bij benadrukken dat een verschuiving 

in het gewicht van het aantal cliënten 

niets zegt over de kwaliteit van de ge-

boden zorg in de verschillende centra.

het ‘delen’ van Cliënten
Zoals men kan afleiden uit de grafiek is 

de som van het aantal unieke cliënten 

per type centrum steeds hoger dan 

het aantal unieke cliënten voor het 

geheel van De Sleutel. Het is immers 

niet uitzonderlijk dat eenzelfde cliënt 

door 2 of meer centra van De Sleutel 

tegelijk of na elkaar begeleid wordt. 

Onderstaande grafiek geeft een zicht 

op de mate waarin cliënten binnen 

eenzelfde jaar als het ware ‘gedeeld’ 

worden door verschillende afdelingen 

van De Sleutel. We geven opnieuw de 

cijfers voor het ganse netwerk én voor 

Evolutie aantal unieke cliënten in De Sleutel (2004-2008)
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elk type centrum afzonderlijk.Over het 

geheel van De Sleutel geldt dat het 

aandeel cliënten dat tijdens eenzelfde 

kalenderjaar gebruik maakt van 2 of 

meer afdelingen jaarlijks schommelt 

rond 200 à 230 cliënten of circa 10% 

van de cliëntenpopulatie op jaarbasis. 

Relatief gesproken merken we echter 

wel een dalende trend in het delen van 

cliënten: gaande van 12% in 2004 naar 

8% in 2008. Dit betekent dat cliënten 

in De Sleutel er steeds meer toe neigen 

om zich ‘exclusief’ te wenden tot één 

welbepaalde afdeling en minder vaak 2 

of meer afdelingen combineren binnen 

een tijdspanne van één kalenderjaar.

Een opdeling naar type centrum levert 

echter een genuanceerder beeld zoals 

blijkt uit de grafiek. De mate waarin 

cliënten gedeeld worden, is in de 

ambulante centra het laagst en boven-

dien dalend (van 10% tot 7% van hun 

cliënteel). In de residentiële centra is 

dit percentage daarentegen veel ho-

ger. De meerderheid van de cliënten 

in de residentiële centra zochten in 

hetzelfde kalenderjaar ook een ander 

type centrum van De Sleutel op. Opval-

lend is echter dat dit aandeel gevoelig 

is gedaald in de periode 2004-2008. In 

2004 ging het nog om 3 op 4 cliënten, 

terwijl dit inmiddels gedaald is tot ruim 

1 op 2. Enkel in het crisiscentrum tekent 

zich een tegengestelde trend af. Bin-

nen het CIC stijgt het relatieve aandeel 

van ‘gedeelde’ cliënten immers. In 

2004 richtte ruim de helft van het CIC-

cliënteel zich ‘exclusief’ tot het crisis-

centrum, terwijl in 2008 ruim de helft 

van de cliëntenpopulatie wél de hulp 

van een ander centrum van De Sleutel 

inroept. Het is duidelijk dat het crisis-

centrum een sleutelpositie bekleedt 

binnen het netwerk.

Cliënten 
over de jaren heen

Behalve het feit dat de behandeling 

van cliënten niet alleen ‘gedeeld’ kan 

worden door meerdere afdelingen, 

kan deze zich ook over meerdere be-

handelingsepisodes en kalenderjaren 

uitstrekken. Een cliënt kan bijvoorbeeld 

na een onderbreking terugkeren naar 

hetzelfde centrum of kan bijvoorbeeld 

in jaar x het crisiscentrum aandoen om 

in jaar y een ambulant centrum op te 

zoeken. Om te weten hoeveel verschil-

lende personen een beroep gedaan 

hebben op De Sleutel over een periode 

van 5 jaren, dienen ook de dubbeltellin-

gen over de jaren heen dus verwijderd 

te worden. Het volstaat niet om 

het aantal unieke cliënten voor de 5 

jaren afzonderlijk zomaar op te tellen.

De totale cliëntenpopulatie voor 5 

aaneensluitende jaren bestaat uit 

6703 unieke cliënten die uitgebreid 

gescreend en/of behandeld werden 

voor hun drugprobleem. Dit betekent 

dat de ‘overlapping’ over de jaren heen 

niet gering is. Bij slechts 60% van de 

cliënten situeert de behandeling zich 

in één kalenderjaar, terwijl één op 

vier cliënten gedurende 2 –meestal 

opeenvolgende- kalenderjaren deel 

uitmaakt van de cliëntenpopulatie. Bij 

een aanzienlijke groep van 15% is de 

behandeling gespreid over 3 of meer 

kalenderjaren.

In het vendiagram illustreren we de 

aard van de ‘overlapping’ tussen de 

centra. Daartoe plaatsen we elk van 

de 6703 cliënten op basis van het type 

centrum dat (of centra die) ingescha-

keld werd(en) in de periode 2004-

2008. Van alle unieke cliënten over een 

periode van 5 jaar ‘passeerde’ 88% 

in een ambulant centrum, 21% in het 

crisiscentrum en 7% in een residentieel 

centrum. Voorts vinden we vooral in 

de doorsneden met het crisiscentrum 

een aanzienlijk aantal cliënten terug. 

Tegelijk stellen we vast dat 4 op 10 van 

het CIC-cliënteel nooit in een ander 

centrum terechtkomt, terwijl hetzelfde 

geldt voor 2 op 10 residentiële cliënten.

Evolutie ‘gedeelde’ cliënten in De Sleutel (2004-2008)
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koen (*) is 24 jaar en meldde zich 4,5 jaar geleden voor het eerst aan bij de Sleutel. zijn voorbije traject in de hulpverlening 
verliep met vallen en opstaan. na verschillende opnames in crisis, stoppen en opnieuw beginnen gebruiken, kon hij dankzij een 
ambulante begeleiding toch de klik maken en stoppen met drugs. vandaag is koen 7 maanden clean en is hij aan de slag in de 
Sociale Werkplaats.

‘Eigenlijk maakte ik op vraag van mijn 

vader een afspraak in het dagcentrum 

van Gent. Hij had op zijn werk gehoord 

dat ze bij De Sleutel goed werk leveren’, 

zo begint Koen zijn verhaal. 

Na een 4-tal maanden ambulante 

begeleiding werd Koen opgenomen in 

het Crisis Interventie Centrum (CIC) van 

De Sleutel. Koen: ‘Ik ben binnengegaan 

om mijn pa een plezier te doen en was 

niet echt van plan om te stoppen met 

gebruik. Toch heb ik dat programma 

3 weken volgehouden. Op het einde 

kreeg ik het advies om op gesprek te 

blijven gaan in het dagcentrum. Uitein-

delijk ben ik dezelfde dag hervallen’.    

Een paar weken later is Koen opnieuw 

gaan aankloppen in het dagcentrum. 

Daar kreeg hij een nieuwe begeleider. 

‘Dat was een nieuwe start. Ik probeerde 

elke week trouw op gesprek te gaan. 

Maar toch ging mijn toestand eerder 

achteruit dan vooruit’. 

Koen maakte kennis met drugs toen 

hij 16 jaar was. ‘Ik ben domweg met 

enkele vrienden  weed  beginnen ge-

bruiken. Het was leuk en de dag nadien 

probeerden we het opnieuw.... Al snel 

experimenteerde ik ook met speed en 

coke. Op mijn 18de zat ik vast aan de 

heroïne’. 

Zijn ontwenningsproces verliep met 

vallen en opstaan. Koen kon niet de 

motivatie vinden om te stoppen met ge-

bruik. Koen is in die periode meermaals 

opgenomen geweest. Toch keerde hij 

elke keer terug naar zijn begeleider in 

het dagcentrum. Hij was vrij onder voor-

waarden. Er was dus ook wel wat druk 

om zijn verslaving aan te pakken.

Bij een 2-de opname in het CIC werd in 

samenspraak met Koen even over-

wogen om een langdurig residentieel 

programma te volgen. ‘Ik voel me echter 

meestal niet direct thuis in een groep. 

Een opname in de therapeutische 

gemeenschap zag ik niet zitten. Ik zit 

niet graag opgesloten, wil mijn vrijheid 

niet kwijt’. Toch moest Koen vooral met 

vrijheid leren omgaan. Daar heeft hij 

het lange tijd moeilijk mee gehad.

‘Gelukkig maakte ik kennis met de 

werking van de instapgroep van het 

dagcentrum. Eerst vond ik dat maar 

niets. Elke dag deelnemen aan zo’n 

groepsprogramma... Ik heb dat de eer-

ste maal niet lang volgehouden. Daarna 

probeerde ik het opnieuw, maar het 

lukte niet.  Mijn toestand verergerde 

alsmaar. 

Toch wist Koen op een gegeven mo-

ment  de klik te maken. Hij wou het 

over een andere boeg gooien en voelde 

dat stappen zetten naar werk misschien 

kon helpen. Toen Koen zich destijds 

bij De Sleutel aanmeldde was hij 2 jaar 

werkloos. Vroeger had hij vooral band-

werk gedaan. Telkens via interim en 

nooit langer dan een voor paar weken. 

‘Ik heb uiteindelijk 7 maanden in de 

instapgroep gezeten. Ik leerde er op tijd 

komen, bellen als ik ziek was,....in een 

gewoon dagritme komen. In overleg 

met mijn begeleider in het dagcentrum 

heb ik kennisgemaakt met het aanbod 

van de Sociale Werkplaats De Sleutel. 

Ik doorliep er de module oriëntatie en 

maakte kennis met het werkaanbod in 

de diverse werkplaatsen. Iedereen was 

tevreden over mijn inzet. Uiteindelijk 

ben ik gestart als vrijwilliger in de Indu-

striële Werkplaats. Het was wel goed dat 

ik dat werken langzaam kon opbouwen. 

Tegelijk verminderde mijn deelname 

aan de instapgroep. Nu ga ik enkel nog 

op gesprek in het dagcentrum.’ 

‘Vandaag voel ik me goed in mijn vel. 

Ik ben er fier op dat ik de voorbije 

6 maanden veel vooruitgang heb 

gemaakt. Ook mijn justitieassistent is 

heel tevreden. Ik heb hier intern gesol-

liciteerd voor een ander soort werk en 

vandaag mag ik mijn contract gaan 

tekenen. Het komende jaar kan ik in 

de werkplaats blijven. Daarna kan ik 

misschien werk zoeken in het gewone 

arbeidscircuit’. 

‘Ik heb hier geleerd dat ik graag werk. Ik 

vertrek met plezier ’s morgens naar de 

werkplaats’. 

Toch blijft Koen voorzichtig. Vandaag 

is hij 7 maanden clean. Vooraleer grote 

uitspraken te doen, wil hij eerst grondig 

nadenken over zijn toekomst. Hij weet 

wel al zeker dat hij zich verder in het 

dagcentrum zal laten begeleiden.
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een voorbeeld van een trajeCt

“In overleg met mijn begeleider heb 
ik kennisgemaakt met het aanbod 
van de Sociale Werkplaats”. * Om redenen van privacy gebruiken we een fictieve naam.
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daGCentrum brussel inteGreert
kunst in GroepswerkinG

recent rondde de groepswerking van 
het dagcentrum brussel het driedaags 
middelheimproject af. of hoe kunst in-
spirerend kan werken in een ambulant 
afkickprogramma. een gesprek met 
anne verhelst, beeldend kunstenaar en 
therapeute die het project begeleidde. 

Waarom dit kunstproject?
Anne Verhelst: Het zintuiglijk beleven 

van kunst-kijken, aanraken,(in)voelen 

- creëert naast verwondering ook een 

sterke “gronding”. Zeker wanneer dit 

gebeurt in een kader als het Middel-

heimpark. Een beeldhouwwerk confron-

teert. Je loopt er niet zomaar langs. Ik 

werk reeds jarenlang met groepen. En 

telkens stel ik vast dat wie stapsgewijs 

en in vertrouwen een nieuwe ‘beeldtaal’ 

aangereikt krijgt, hieruit veel zelfvertrou-

wen put. Het helpt ook bij de expressie 

in groep. Het werken met materie is bo-

vendien niet vrijblijvend. Het maken van 

een beeld is een proces waarbij je jezelf 

tegen komt. Als beeldend kunstenaar en 

therapeute ben ik vooral geïnteresseerd 

in net die mogelijkheden van transfor-

matie, zowel bij mens en materie. 

hoe verliep het kunstproject? 
De eerste dag zorgden we voor een war-

me ontvangst. Alle deelnemers kregen 

een geruststellend onthaal vooraleer 

we een interactieve wandeling maakten 

door het Middelheim-openluchtmuse-

um. Alle deelnemers werden op een 

speelse wijze betrokken. We wilden 

eenieder ervan overtuigen dat elke kijk 

evenwaardig is. Tijdens die dag in het 

park was communicatie de rode draad. 

Kleine groepjes kregen elk ook een 

zelfgekozen zoekopdracht. 

daarna mochten de cliënten zelf 
aan de slag?
Klopt. Tijdens een eerste workshop 

werd gewerkt op mergelsteen. Eerst 

werd met gesloten ogen een ‘handvorm’ 

in klei gemaakt. De handen ‘vertellen’ 

aan de klei wat je op dat moment voelt. 

Dit leidt vaak tot enige verwondering 

wanneer ze dit dan met de ogen open 

bekijken.  De kleivorm en de ermee ge-

maakte associaties zijn het vertrekpunt 

voor het werk in mergel. Zo ontstaat een 

heel persoonlijke verbinding met het 

werk. Een jonge vrouw had bijvoor-

beeld haar zwanger zijn duidelijk mee 

verwerkt in het haar kunstwerk. 

Welke meerwaarde was er voor 
de cliënten?
Ze konden er heel veel in kwijt en ze leer-

den veel van elkaar. Het materiaal werkt 

ook tegen, de vorm is niet wat je voor 

ogen had…. Dat is één van de belang-

rijkste fases bij het scheppen. Hoe ga je 

met die frustratie om, wat verander je, 

wat overwin je op welke manier? Goed 

begeleid, kan dit therapeutisch werken, 

zeker na een paar keer deze grens te zijn 

tegengekomen. Op de derde dag vertrok-

ken de deelnemers rechtstreeks vanuit 

de ruwe vormentaal van een stuk spek-

steen. De keuze van de steen - vorm, 

kleur, expressie - werd ook in de groep 

bekeken en vertelde heel persoonlijke 

verhalen. Verwondering hoe je gaande-

weg bij het uitdiepen van de steen toch 

een soms nog niet bewust beeld van 

jezelf tegen komt, dit polijst en op een 

sokkeltje zet tot een nieuw gevonden te 

koesteren eigenschap.

hoe blik je terug op het project?
Iedereen was aangenaam verrast. 

We merkten dat beeldhouwen de 

wilskracht aanspreekt. Elkeen vond 

verwondering en plezier in het werk-

proces en via de materie. Het was goed 

dat er tussentijds en  naderhand in 

de groepswerking tijd werd gemaakt 

voor het uitwisselen van ervaringen. 

Dit versterkte het groepsgevoel en gaf 

hen iets om naar uit te kijken. Elkeen 

gaf ook te kennen dit ze dit zeker in één 

of andere vorm willen verder zetten. 

Sommigen gaven zelfs aan dat ze thuis 

willen gaan beeldhouwen.

Enkele deelnemers getuigen (*)

ErVArING VAN ISABEl

Ik vond het Middelheimproject een goede 

ervaring. Kunst interesseert mij, heb veel 

opgestoken over de achtergrond van de beel-

den door de uitleg van Anne. Het was mijn 

eerste echte ervaring met zelf iets creëren. 

Ook leuk dat onze ‘kunstwerken’ daarna ten-

toongesteld zijn op het Nieuwjaarsfeestje.

ErVArING lUC

Het project heeft mij zin gegeven om thuis 

weer aan de slag te gaan. Spijtig dat ik teveel 

tijd heb besteed aan mijn eerste steen,  

zodat ik de andere niet heb kunnen afmaken. 

Ik heb me goed geïntegreerd gevoeld in de 

groep, de sfeer was zeer aangenaam.  

Ça a aidé de sortir de mon quotidien  

(trois jours structurés). Ca m’a aidé de  

ne pas penser à la conso.
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* om redenen van privacy gebruiken we fictieve namen



//  Varia   // 

 Directie & centrale diensten
 Jozef Guislainstraat 43a
 9000 Gent
t 09 210 87 10
F 09 272 86 11
E de.sleutel.info@fracarita.org

 Dagcentrum antwerpen (Dca)
 Dambruggestraat 78-80
 2060 antwerpen
t 03 233 99 14
F 03 225 10 24
E dca.info@fracarita.org

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

 Dagcentrum 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

 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

Altijd al gedroomd van een zeiltocht op zee? Op zondag 13 september 2008 kan u 

opnieuw deelnemen aan de Zee-Zeildag ten voordele van De Sleutel. Inschrijven 

kan via de speciale website. Bij slecht weer, betalen wij het inschrijvingsgeld 

integraal terug. Dit jaar hebben we ook een mooi alternatief aanbod in het kader 

van de Open Monumentendag.

Deze Zee-Zeildag is dé geschikte activiteit voor wie op zoek is naar een ontspan-

nend moment voor familie of vrienden. Maar evengoed kan u die dag kiezen voor 

uw teamopbouwende bedrijfsactiviteit. Schrijf vandaag nog in via onze speciale 

website. 

 

Voor de vijfde maal organiseert de Nieuwpoortse jachthaven samen met de Fifty-

One club van Nieuwpoort een familiale zeiltocht ten voordele van De Sleutel. Ook 

de bewoners en de stafmedewerkers van onze Therapeutische Gemeenschap voor 

Dubbel Diagnose te Gent nemen deel met de Antwerp Flyer, een groot opleidings-

jacht. Voor hen is het een sluitstuk van een zeilopleiding kaderend in hun thera-

peutisch programma. 

nieUW: riviertocht GekoPPeLd aan oPen monUmentendaG
Bent u eerder liefhebber van een boottocht op de Ijzer in combinatie met 

een bezoek aan Diksmuide in het kader van de Open Monumentendag?  

Wie liever een aangename tocht op de Ijzer combineert met een portie  

cultuur,  willen we ons vernieuwd rivieraanbod warm aanbevelen.  

Ter gelegenheid van de Open Monumentendag – ook op 13 september 

– zorgen we immers voor een aantal tussenstops o.m. in Diksmuide met 

mogelijkheid tot bezoek Ijzertoren, ... 

Via www.zee-zeildag.be kan u nader kennismaken met deze activiteit, enkele 

reacties van deelnemers bekijken en natuurlijk ook inschrijven. Eén van de 

jachten van de jachthaven van Nieuwpoort neemt u en uw gezelschap graag als 

passagier(s) mee op zondag 13 september.

Omdat wij de zee-zeildag en de riviertocht echt familiaal en gezellig willen hou-

den, beperken wij het aantal deelnemers dit jaar tot 450. U heeft er dus alle 

belang bij om heel vroeg in te schrijven. Dit houdt geen enkel risico in. Indien wij 

de zee-zeildag moeten afgelasten wegens weersomstandigheden betalen wij uw 

bijdrage integraal terug.  Zoals steeds sluiten we deze dag af met een ambiance-

volle receptie in de jachthaven. 

meer info bij rita brauwers (externe relaties de Sleutel): 0474 55 36 52.

Vijfde Zeezeildag
ten voordele van De Sleutel
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