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Beste lezer,

Over drugs praat je best vóór er een crisis is: dat is het preventieve gesprek thuis. 

Aan ouders geven we de boodschap de dingen te bespreken waar ze zich ongerust 
over maken. Je denkt meteen aan drugs? Ook alcohol en roken, gokken, internetten 
en gamen zijn belangrijke gespreksonderwerpen. Deze zaken reeds in de kindertijd 
bespreekbaar stellen, maakt het gesprek hierrond ook makkelijker in de puberteit. 

Deze zomer participeerde De Sleutel aan de Solidariteitsprijs van De Standaard. Voor 
deze actie hadden zich 124 organisaties uit de social profitsector kandidaat gesteld. 
Uiteindelijk werden er 24 advertenties weerhouden. Wij waren erbij en publiceerden 
onze preventieboodschap Drugs, zwijgen is toestemmen (zie hiernaast ) paginagroot 
op 5 augustus ll.  Met deze affiche willen we het debat in de huiskamers aanzwengelen 
en ouders aanspreken op hun kracht en het belang van de opvoeding. In ons volgend 
nummer komen we hier zeker op terug ( zie ook www.desleutel.be )

De Sleutel besteedt bewust bijzondere aandacht aan de doelgroep van minderjarigen.   
Dat is reeds vele jaren zo (met de oprichting van het Residentieel Kortdurend 
Jongerenprogramma in 1996) maar de laatste jaren is het inzicht gegroeid dat de 
verschillende zorgmodules voor minderjarigen in Vlaanderen nog onvoldoende 
op mekaar afgestemd zijn.  Dit in tegenstelling tot de doelgroep van volwassenen.  
Daarom onderzoeken we op welke manier we sluitender trajecten voor de minderjarige 
cliënten kunnen uitbouwen en sensibiliseren we het beleid om haar stuk van de 
verantwoordelijkheid hierin op te nemen.  De visietekst die ons handelen hierin 
schraagt vindt u in dit nummer.  

Vanzelfsprekend bouwen we het eigen hulpaanbod verder uit naar jongeren toe.   
Zo startten we dit jaar met een belangrijk pilootproject rond Vroeginterventie, 
gekoppeld aan het dagcentrum te Brugge. U leest er in dit nummer alles over, van enige 
theoretische onderbouw tot getuigenissen van begeleiders over de doelstellingen en  
de concrete werking van het project.  

Via Vroeginterventie willen we vermijden dat jongeren in risicosituaties afglijden in 
drugsverslaving en hun weg niet vinden naar de hulpverlening. Wie zich richt naar 
jongeren moet er ook rekening mee houden dat er heel wat raakvlakken zijn tussen 
preventie en hulpverlening. In dit magazine gaan we dieper in op de principes van  
vroeginterventie en lichten we toe welke raakvlakken er zijn met vroegdetectie en 
kortdurende interventies in de hulpverlening.

In de middenkatern laten we u tot slot graag kennismaken met onze dagwerking in 
Antwerpen. Deze afdeling, vlakbij een echte probleembuurt, huist sinds enige tijd in een 
vernieuwde setting, maar kiest bewust voor het reïntegratiemodel, “mensen, kansen, 
groeien”. D.m.v. enkele persoonlijke verhalen geven wij u een blik achter de schermen. 
Misschien vormen ze wel een aanleiding om vergelijkbare situaties bespreekbaar te 
stellen binnen uw eigen omgeving.  

Ik wens u alvast veel leesgenot   
 

Damien Versele,
Algemeen directeur De Sleutel

//  Editoriaal   // 
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“WERKEN MET MINDERJARIGEN MET EEN 
DRUGPROBLEEM  IN HET NETWERK VAN 
DE SLEUTEL”
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De Sleutel is een netwerk van catego-
riale hulpverlening voor personen met 
een drugprobleem. De meeste personen 
die zich voor hulp tot ons richten zijn 
volwassenen. 
  
Waarom willen wij ook focussen op 
minderjarigen binnen ons netwerk?  
 
1
Omdat de consequenties van gebruik 
bij jongeren groter zijn dan bij volwas-
senen. Hoe vroeger iemand start met 
druggebruik, hoe groter de kans dat hij 
of zij later een afhankelijkheid ontwik-
kelt. De ontwikkelingspsychologie leert 
ons bovendien dat jongeren  kwetsbaar-
der zijn, druggebruik levert meer schade 
op, die irreversibel kan zijn.  
Hierdoor worden op latere tijdstippen 
de keuzemogelijkheden voor een veran-
deringstraject sterk beperkt.  

Het druggebruik begint bij de jongere 
vaak op vrijwillige basis, maar geleide-
lijk aan zal er controleverlies over het 
gebruik optreden en eenmaal de afhan-
kelijkheid geïnstalleerd is, is het bijzon-
der moeilijk om nog te stoppen.  
 
 
2
De frequentie en omvang van de drug-
problematiek bij jongeren vormen een 
ernstig maatschappelijk probleem dat 
meer aandacht moet krijgen. 
In vergelijking met andere Europese  
landen scoren 15-16 jarigen in Vlaan-
deren vrij hoog met betrekking tot het 
gebruik van een aantal middelen. Zowel 
het gebruik van alcohol als illegale mid-
delen bij jongeren baart ons zorgen.

3
De jeugdhulpverlening vertrekt in eer-
ste instantie van een emancipatorisch 
model. Voor wat betreft de problematiek 
van  drugmisbruik en verslaving is dit 
model niet toereikend. De Sleutel heeft 
expertise opgebouwd omtrent het ge-
lijktijdig hanteren van een pedagogisch 
en een klinisch model. 

Categoriaal werken heeft zeker ook 
nadelen. Zo worden personen met een 
afwijkend gedrag geconcentreerd in één 
setting, waardoor de deviantie moge-
lijks vergroot en versterkt kan worden 
en stigmatisering kan voorkomen. We 
moeten met dit potentieel nadeel reke-
ning houden.

Eigenheden in het werken met 
minderjarige druggebruikers 

Verslavingsproblemen bij jongeren zijn 
verschillend van die bij volwassenen. 
Dit is niet zozeer een zaak van meer of 
minder (kwantitatieve verschillen) maar 
wel van kwaliteiten. Jongeren zijn dan  

 

ook geen minivolwassenen en vragen 
een heel eigen benadering waarin de 
ontwikkelingspsychologische invals-
hoek een belangrijke rol speelt.   
 

In de loop van 2009-2010 boog een interne werkgroep, samengesteld uit beleidsmedewerkers, afdelingshoofden 

en directieleden, zich over de vraag waarom we zoveel nadruk wensen te leggen op het werken met minderjarigen 

uit de doelgroep van mensen met een verslavingsprobleem. Op verschillende overlegmomenten wordt immers 

steeds opnieuw deze keuze gemaakt. Om de consequenties in de acties die uit deze keuze voortvloeien goed te kun-

nen inschatten, maakten we een kadertekst die we de status van interne referentie willen geven. Elk nieuw initiatief 

binnen de organisatie zal vanuit deze visie gewogen en beoordeeld worden.

//  Visie  z// 

Middelengebruik bij 15-16 jarigen: Vlaanderen versus Europa ( in % )

    Vlaanderen Europa
    15-16 jarigen 15-16 jarigen
 
Alcohol in de laatste maand  70  61
Cannabis in de laatste maand  12  7
Amfetamines ooit   5  3
XTC ooit    5  3

Bron: Espad 2007
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//   Visie    //  

 
 

•  
Van adolescenten kan men verwachten 
dat zij experimenteergedrag vertonen. 
Maar het is niet gemakkelijk om uit te  
maken tot waar experimenteren gaat en 
 waar pathologisch experimenteerge-
drag begint. Verder is het zo dat ook 
“normaal” experimenteergedrag scha-
delijke gevolgen kan hebben;
 
•  
Jongeren zijn kwetsbaarder op vele 
terreinen (financieel, seksueel, crimina-
liteit e.a.).  Deze kwetsbaarheid is nog 
meer uitgesproken t.o.v. de invloed van 
drugs en andere verslavende middelen 
op de ontwikkeling van de hersenen. 
Processen zoals sensitisatie en afhan-
kelijkheid, die een belangrijke neurobio- 
gische basis hebben, ontwikkelen zich 
sneller bij minderjarigen. We zien dan 
ook dat bij vele verslaafden de ontwik-
keling naar chronische afhankelijkheid 
plaatsvond tijdens de puberteit of ado-
lescentie. 

•  
Jongeren zijn peergroup-gevoelig. De 
communicatie ten aanzien van volwas-
senen is beperkter en meer instrumen-
teel gericht (om iets te bekomen). Een 
volwassene zal zich meer op experts 
(autoriteit) richten om zijn gedrag te 
veranderen. Jongeren richten zich meer 
op de perceptie van “hoe dicht staat 
deze persoon bij mij” ( peer). 
 
 

•  
Jongeren zijn veel impulsiever in hun 
daden.
 
•  
Daarom is de ontwikkeling van motiva-
tie bij jongeren ook anders dan bij vol-
wassenen. Ze zijn sterker gericht op de 
korte termijneffecten. Het druggebruik 
heeft subjectief voor de jongere nog 
weinig onprettige consequenties. 

Consequenties voor een begelei-
dingscontext 
 

We houden uiteraard rekening met het 
bovenstaande, maar we willen nog de 
volgende zaken specifiek in de aan-
dacht brengen: 
•  
Jongeren moeten steeds vanuit hun 
context worden benaderd; zij leven 
binnen hun gezin en zijn hier veel meer 
afhankelijk van dan volwassenen. Welke 
functie speelt het druggebruik in het ge-
zin? Welke functie spelen ouders hierin 
(bezorgdheid, controlerend, meegaand, 
….). We vinden immers dat het gezin de 
wenselijke context is waarbinnen jonge-
ren leven.
 
•  
Ook bij jongeren kijken we naar de sa-
menhang tussen het druggebruik en het 
functioneren op andere levensterreinen.  
De afstemming met verschillende acto-
ren, betrokken bij de jongere is dan ook 
belangrijk. Mensen die reeds een band 
met deze minderjarigen hebben, zijn 
betrokken partij in een begeleiding.  
We werken niet in hokjes, maar samen.
 
•  
De juridische situatie van minderjari-
gen is héél verschillend met deze van 
volwassenen. De minderjarige kan 
niet volledig autonoom beslissen over 
zijn handelen. Ouders, een voogd, 
een jeugdrechter hebben een eigen 
mandaat. De hulpverlener moet bij zijn 
interventies rekening houden met het 
standpunt van deze partijen.

•  
Minderjarigen zijn leerplichtig. Een 
onderwijscontext hoort er voor elke 
minderjarige bij. 
 
•  
De hulpverleningsinterventies moeten 
gefaseerd verlopen en aangepast aan 
de individuele problematiek, ook bij 
minderjarigen. Dit ligt echter moeilijker 
bij hen dan bij volwassenen omdat 
screening van de problematiek niet zo 
evident is. Daarom kan eenzelfde sche-
ma van interventies zoals bij volwasse-
nen vaak niet gevolgd worden.
 
•  
We constateren dat jongeren die niet 
meekunnen in het onderwijs in een 
watervalsysteem terecht komen.  
 
Vele druggebruikers belanden zo in het 
deeltijds onderwijs of haken af zonder 
diploma. Er zijn echter meerdere sub-
groepen te onderscheiden. 
Het merendeel van de jongeren gebruikt 
geen drugs of occasioneel. Het traject-
denken bij jongeren moet daarom ook 
vroeginterventies omvatten. 
 
•  
Wij benadrukken het belang van een on-
dersteunende en positieve benadering, 
gecombineerd met voldoende opvolging 
en controle indien nodig. 
 
•  
Omgaan met minderjarigen vraagt een 
groot empathisch vermogen van de 
hulpverlener, waarbij ook het eigen (vol-
wassen) referentiekader gerelativeerd 
moet kunnen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reageer :
redactie@desleutel.be 
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//  Hulpverlening    //  

 
 
Vroegdetectie, vroeginterventie, kortdurende interventies… 
Het zijn termen die de laatste jaren meer en meer gebruikt 
worden. Maar wat is het onderscheid tussen deze begrippen: 
hoe verhouden ze zich tot elkaar, wat houdt een vroeginter-
ventie juist in, voor wie is ze bedoeld, wie kan ze uitvoeren? 
En via welke indicatoren volgen we dit op? 
 
 
Geïndiceerde preventie
 
Het interventiespectrum voorgesteld door Mrazek en Haggerty 
stelt een indeling voor, gaande van preventie over hulpverle-
ning tot nazorg. Interventies die zich situeren op het scharnier 
tussen preventie en hulpverlening noemen zij geïndiceerde 
preventie. Geïndiceerde preventie richt zich tot individuen die 
enkele kenmerken van een problematiek vertonen of begin-
nende klachten hebben zonder te voldoen aan de diagnose 
van afhankelijkheid. 
 

1. Vroegdetectie

Doel 
Hoe kan je weten of een individu al enkele, meerdere of zelfs 
alle symptomen ontwikkeld heeft? Dit is niet evident omdat 
een mogelijke druggebruiker niet noodzakelijk zelf stil staat 
bij zijn situatie of er eenvoudig weg niet wil bij stilstaan of 
communiceren. Een gestandaardiseerde strategie om informa-
tie te verzamelen, te beoordelen en terug te koppelen is daar-
om aangewezen. Vroegdetectie gaat over het herkennen van 
signalen die kunnen wijzen op een beginnend of bestaand 
verslavingsprobleem. De cliënt heeft zich niet aangemeld in 
de hulpverlening wegens deze mogelijke verslaving, maar hij 
heeft een andere klacht, op somatisch, psychisch of sociaal 
gebied. Vroegdetectie is belangrijk omdat in een vroeg sta-
dium problemen gemakkelijker kunnen verholpen worden.  
 

Expertise in screening
In welke situaties, waar en door wie moet er aan vroegdetectie 
gedaan worden? Het is belangrijk dat zoveel mogelijk personen 
die aan de criteria beantwoorden ontdekt worden en dat zo 
weinig mogelijk personen die niet beantwoorden aan de crite-
ria ten onrechte als mogelijk problematisch gelabeld worden. 
Sensitiviteit en specificiteit zijn belangrijke criteria in de selec-
tie van een screeningsinstrument ten behoeve van vroegde-
tectie. Daarnaast moeten de resultaten van de vroegdetectie 
op constructieve wijze kunnen teruggekoppeld worden naar 
de gescreende persoon. Als er indicaties gevonden worden 
die wijzen op problemen, moet het mogelijk zijn een vervolg-
traject te realiseren. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een 
goede, persoonlijke band is tussen onderzochte persoon en 
screener.

Locatie 
Daarom kan een dergelijke screening moeilijk in een specia-
listische omgeving gebeuren. Vroegdetectie gebeurt best op 
plaatsen, in situaties waarin deze personen zich  om andere 
redenen bevinden, zoals bijvoorbeeld onderwijs, eerste lijns-
hulp.  De jongere wordt dan benaderd door hulpverleners 
en andere professionelen die al vanuit hun professionele 
activiteiten een band hebben opgebouwd met deze persoon. 
Deze band maakt het mogelijk om een gesprek aan te knopen, 
vertrekkende van de resultaten van de screening, een gesprek 
waarin ook de wenselijkheid van verdere interventies een 
gespreksthema is. Deze relatie laat ook toe om de uitvoering 
van de interventies op te volgen en bij eventuele grotere pro-
blemen verdergaande interventies voor te stellen. 

2. Vroeginterventie

Hier komen we tot de volgende stappen in het interventie-
schema van Mrazek en Haggerty: vroeginterventie. Wanneer 
de signalen die wijzen op riskant gebruik herkend worden 
door het sociale netwerk en teruggekoppeld worden naar de 
gescreende personen, rijst onmiddellijk de vraag: hoe moet 
het nu verder met deze persoon? 

Doel
Vroeginterventie is een mogelijk antwoord. Vroeginterventie 
is niet meer gericht op een groep, maar wel op een concreet 
individu, met individuele behandeldoelen. De interventie kan 
wel in een groep gegeven worden. Het gaat om een interventie 
die in een goed afgebakend en beperkt tijdsperspectief uit-
gevoerd wordt, op een plaats die neutraal en veilig genoeg is 
voor de deelnemers. De potentiële deelnemer heeft wellicht 
nog niet alle kenmerken van een afhankelijke persoon, maar 
stelt wel al risicogedrag. Het gaat hier dan meestal om de 
groep van jongere gebruikers. 

Hoe verhoudt vroeginterventie zich tot vroegdetectie en kortdurende interventies?
 
Vroeginterventie: wat, voor wie en hoe?
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//  Hulpverlening  // 

Competenties van de hulpverlener
De uitvoerder van de vroeginterventie bezit specifieke compe-
tenties die meestal geassocieerd zijn met hulpverlening, maar 
die eventueel in een ander kader toegepast kunnen worden. 
Het gaat wel om gespecialiseerde hulpverlening.
De inhoud van de vroeginterventie heeft o.a. een psycho-
educatief karakter. Er wordt individueel of in groep informatie 
gegeven over effecten en risico’s van gebruik op de verschil-
lende levensterreinen. Via deze informatie wordt getracht om 
een reflectie van de jongere te stimuleren omtrent de motie-
ven en het eigen patroon van gebruik. Dat kan via een groeps-
discussie. Evengoed kan individueel worden gewerkt. Ook tips 
om te stoppen of om het gebruik te verminderen worden uitge-
wisseld. Voorwaarde om vroeginterventie te kunnen uitvoeren 
is dat de jongere bereid is om te praten en dat hij zich aan de 
groepsnormen kan houden. Van de hulpverlener wordt ver-
wacht dat hij in staat is om via het aangebrachte materiaal de 
jongere aan het denken te zetten over zijn persoonlijke situa-
tie. De hulpverlener moet m.a.w. de verschillende interventies 
inzake de motivatie ontwikkeling onder de knie hebben.

De sociale context betrekken
Een mens leeft niet enkel in een sociale context. Het is dan 
ook de vraag in welke mate de omgeving van een deelnemer 
betrokken moet worden. Moeten ouders op de hoogte gesteld 
worden van de deelname van hun kind aan een cursus vroe-
ginterventie? Op welke wijze dient dit te gebeuren? Moeten zij 
niet actief deelnemen? Het is geweten dat interventies waarin 
de omgeving betrokken wordt een groter rendement hebben. 
Maar voor een aantal jongeren kan betrokkenheid van de om-
geving juist een reden zijn om geen vroeginterventie te volgen! 
In elk geval zal tijdens de vroeginterventie aandacht moeten 
gegeven worden aan de interactie tussen de eventuele proble-
men van de deelnemer en de sociale omgeving en over hoe 
daar kan worden op ingegaan. 

Wat na de vroeginterventie? Uitstroom of doorstroom?
Voor een grote groep gebruikers zal vroeginterventie volstaan. 
De interventies zullen hen aan het denken gezet hebben. 
Bewuster geworden, zullen ze in staat zijn om die keuzes te 
maken die hen toelaten om hun persoonlijke levensdoelen te 
realiseren. Middelengebruik zal voor hen geen obstakel wor-
den in hun persoonlijke ontwikkeling. Vroeginterventie heeft 
in deze gevallen een preventieve rol vervuld ten aanzien van 
mogelijke, latere negatieve ontwikkelingen.
Maar voor anderen zal dit niet lukken. Zij zullen er bijvoor-
beeld niet in slagen om regelmatig deel te nemen aan de 
activiteiten. Mogelijk is de ontwikkeling van de symptomen al 
ver gevorderd, misschien vertonen ze zelfs al een chronisch 
karakter, zodat enkel bewustwording en beslissingen nemen 
onvoldoende zijn. Vroeginterventie is in deze gevallen mo-
gelijk een stap in de ontwikkeling van motivatie voor verdere 
hulpverlening. 

Indicatoren voor een goede praktijk.
Via het opvolgen van een aantal indicatoren kan op transpa-
rante wijze gevolgd worden in welke mate de uitvoering van 
een interventie beantwoordt aan de verwachtingen en een 
goede praktijk is.
Een goede indicator is een samenvattende maat die relevant 
is. Hij laat m.a.w. toe om iets te zeggen over het bereiken van 
de doelstellingen en wordt gevoed met valide data.

Elke indicator meet slechts één aspect van een werkelijkheid. 
Het is daarom essentieel dat er een korf is van indicatoren die 
alle belangrijke  aspecten van een realiteit omvatten. Goede 
uitkomstsindicatoren van vroeginterventie zijn caseload, posi-
tieve afronding, retentie. Voorbeelden van procesindicatoren 
zijn aanmeldingen die effectief starten, bereik van de juiste 
doelgroep en de intensiteit waarmee de vroeginterventie 
gevolgd wordt. 
 

3. Kortdurende interventies

Kortdurende interventies zijn meer directieve interventies 
(eveneens beperkt in aantal en tijd) die het oplossen van een 
concreet en duidelijk te omschrijven probleem beogen. Vooral 
dit laatste is een verschil met vroeginterventie. Bij kortdu-
rende interventie heeft de cliënt een duidelijk te verwoorden 
probleembesef, bij vroeginterventie zal het doel dikwijls zijn 
om dergelijk probleembesef te bekomen. Als we de veran-
deringscirkel van Prochaska en DiClemente hanteren als een 
verhelderend kader, kunnen we vroeginterventie onderbren-
gen bij de motivatiefasen en kortdurende interventie bij de 
actiefase. Het is een taakgerichte vorm van therapie, zeer 
gestructureerd, uitsluitend gefocused op het oplossen van 
de klacht waarvoor de cliënt hulp zoekt. Bij elke sessie wordt 
expliciet nagegaan in welke mate ze een bijdrage heeft gele-
verd aan het bereiken van het therapiedoel. Men verwacht het 
uiteindelijke doel in 5 tot 10 sessies te kunnen bereiken. 
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kortdurende inter-
venties zeer effectief zijn. Maar we mogen hierbij niet vergeten 
dat het gaat over een duidelijk omschreven probleem, over 
duidelijke SMART geformuleerde doelen en om situaties waar-
bij er tussen cliënt en hulpverlener een consensus is over de 
wijze waarop het doel kan bereikt worden. De realisatie van 
deze voorwaarden zal in vele gevallen heel wat therapeutisch 
werk vragen en niet evident zijn! 

Besluit
Vroegdetectie, vroeginterventie en kortdurende interventie 
zijn dus duidelijk van elkaar te onderscheiden activiteiten. 
Maar ze kunnen wel op elkaar aansluiten! Het is denkbaar dat 
vroegdetectie leidt tot een verwijzing naar een programma 
voor vroeginterventie. En het is denkbaar dat het resultaat 
van deze interventie bij sommige personen zal zijn dat ze een 
duidelijker probleembesef hebben en zich van daaruit enga-
geren om via enkele weloverwogen therapeutische contacten 
hun doel te realiseren.



 

Dagcentrum De Sleutel Antwerpen  
in de kijker

Dagcentrum De Sleutel is een oriëntatie- en behandelcentrum, deskundig in 

het voorkomen en behandelen van illegale drugproblemen. Vanuit het geloof 

in de meerwaarde van een drugvrij leven, staat een team van een 20-tal 

medewerkers elke werkdag klaar om de cliënten te begeleiden in de richting 

van een drugvrije maatschappelijke reïntegratie. Het centrum kiest er bewust 

voor om veranderingsgericht te werken, dit in samenspraak met de cliënt.
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Het dagcentrum De Sleutel in Antwerpen 
heeft een uitgebreid aanbod voor cliën-
ten met drugproblemen.  ‘Ons centrum 
biedt diverse begeleidings- en behande-
lingsmodules aan, waarbij de cliënt de 
mogelijkheid krijgt om een persoonlijk 
traject op maat te doorlopen’, aldus 
afdelingshoofd Rudi De Mol. 

In het dagcentrum kan elkeen terecht 
met een vraag naar hulp bij problemen 
met het gebruik van illegale drugs. 
‘Tijdens de aanmelding bekijken we of 
de hulpvraag bij ons op zijn plaats is, 
geven we informatie over onze werking 
en kan een afspraak  worden gemaakt 
voor een eerste gesprek.  Hierna kan de 
cliënt de stap zetten naar de module 
Oriëntatie’, zo verduidelijkt Rudi De Mol. 

In de oriëntatiemodule worden de 
thema’s uit het eerste gesprek verder 
besproken en wordt de EuropASI afge-
nomen. Dit is een vragenlijst waarbij op 
zes verschillende leefterreinen informa-
tie wordt verzameld omtrent de ernst 
van de problematiek en de hulpvraag 
van de cliënt.  Arbeid, opleiding en 
inkomen zijn enkele van  de aspecten 
die worden bevraagd, naast bijv. drug-
gebruik, lichamelijke gezondheid, 
psychisch emotioneel welbevinden, 
justitiële situatie…  
‘Elke cliënt krijgt ook een afspraak bij 
een arts. Is de cliënt minderjarig, dan 
proberen we in overleg met de cliënt 
tevens een gezinsgesprek en/of een 
overleg met de professionele verwijzer 
te organiseren’, zo legt Rudi De Mol uit.
 

In deze oriëntatiemodule worden ook 
de mogelijkheden tot verdere hulpver-
lening in overleg met de cliënt bekeken. 
Bij overeenstemming kan een interne 
verwijzing naar de interactiegroep, 
woonkamergroep of individuele bege-
leiding georganiseerd worden. Indien 
nodig wordt extern doorverwezen naar 
meer gepaste hulpverlening.

‘In ons centrum kan men eveneens 
terecht voor medische en psychiatrische 
ondersteuning. Ook voor substitutie-
medicatie. We staan er echter op dat dit 
laatste steeds gebeurt in combinatie 
met een van bovenstaande modules’, 
aldus De Mol. Cliënten voor wie het niet 
haalbaar is om op een vaste afspraak te 
komen, kunnen terecht tijdens de vrije 
consultatie. Daarnaast biedt de vrije 
consultatie elke werkdag tussen 14.00 
tot 17.00 uur ook de mogelijkheid voor 
cliënten om met een hulpvraag snel bij 
de hulpverlening terecht te kunnen.
Voor cliënten die met hun gebruik zijn 
gestopt, een opname achter de rug 
hebben of hun behandeling succesvol 
hebben afgerond, biedt het centrum in 
nazorg ook een training hervalpreventie 
aan.

Infogesprekken
De familiale omgeving van iemand met 
een drugprobleem wordt vaak ook ge-
confronteerd met de negatieve gevolgen 
van dat gebruik. Deze confrontatie leidt 
niet zelden tot sterke gevoelens van on-
macht, angst en bezorgdheid. ‘Ouders 
wiens dochter of zoon niet in een be-
handelingsprogramma is ingeschreven, 
kunnen bij ons terecht voor infogesprek-

ken waar we uitleg geven over hoe men 
met een drugproblematiek kan omgaan, 
hoe men zijn of haar kind kan motiveren 
om zich aan te melden voor een behan-
deling’, aldus Rudi De Mol. 

Outreach kan ook ingezet worden bij 
het sociale reïntegratieproces. Enerzijds 
gaat de hulpverlener met de cliënt mee 
naar buiten tijdens de begeleiding en 
legt samen met de cliënt het nodige 
contact voor verdere of bijkomende 
hulpverlening. Anderzijds kan de hulp-
verlener de cliënt zelf actief gaan op-
zoeken.

Werkgelegenheid
De samenwerking met de Sociale Werk-
plaats van De Sleutel te Antwerpen is 
intensief. Samen werken we aan de 
socio-economische reïntegratie van 
mensen die omwille van specifieke pro-
blemen, als gevolg van drugverslaving, 
problemen kunnen ondervinden bij hun 
tewerkstelling of opleiding. 
 

         Praktisch

Dagcentrum De Sleutel Antwerpen

Dambruggestraat 78 - 80,  

2060 Antwerpen

Tel: 03/233.99.14

E-mail: dca.info@fracarita.org

Openingsuren 

Ma/Woe/Vrij:  

09.30u tot 13.00u &    

14.00u tot 18.00u.

Di/Do:  

14.00u tot 21.30u   

(doorlopend)

//  Hulpverlening    //  

“Ook ouders wiens dochter of zoon niet in een 

behandelingsprogramma is ingeschreven,  

kunnen bij ons op gesprek komen”



 

“Ik ben 65 jaar oud en heb altijd gewerkt als verkoopster. Ik 

wil als grootmoeder mijn verhaal doen aan De Sleutel, ook om 

aan lotgenoten duidelijk te maken dat ze niet alleen staan met 

hun probleem. Nadia, mijn kleindochter, (*) wordt binnenkort 

17 jaar oud”.

Nadia verblijft heel vaak bij haar grootmoeder. Haar mama 

Martine (*) is alleenstaand en is voor haar werk in Brussel 

meestal ’s morgens heel vroeg de deur uit. Samen met Mar-

tine staat vooral de grootmoeder in voor de opvoeding. Ze 

begrijpen elkaar goed. De ernst van het druggebruik van Nadia 

was moeilijk in te schatten. De familie wist aanvankelijk niet 

wat te beginnen. 

“Toen Nadia 15 jaar oud was, begon ze te experimenteren 

met het roken van joints. Ze kwam hiermee in aanraking via 

verkeerde kameraden en daarna via haar eerste vriendje. Hij 

was er reeds verslaafd aan, zonder dat ze het besefte. Hij 

gebruikte ook coke...”

“We hadden vrij snel door dat er iets fout was. Het heeft ge-

lukkig niet lang geduurd. Ze mocht van ons niet meer met die 

jongen omgaan. Die relatie is dan ook vlug stopgezet. Maar ze 

had er wel met hem van ‘geproefd’ . Daarna ging het een paar 

maanden goed met Nadia”. 

Toen Nadia 16 jaar oud was leerde ze op de bus een nieuwe 

vriend kennen. Peter (*) is 7 jaar ouder. Ze knopen een relatie 

aan. Kort daarna merkten ze een grote verandering in haar ge-

drag. “Ze werd agressief, echt ambetant om mee om te gaan. 

Toen kwamen we te weten dat die jongen vast zat aan de hero-

ine. Gelukkig spoot hij niet, hij rookte die heroïne. En Nadia is 

beginnen meeroken. Heroïne is wel het ergste wat er is...” 

Ze zijn nog altijd samen... 

“Peter mag niet meer binnen bij de mama thuis, bij mij wel. Ik 

hou het liever onder controle, door ze samen te zien, dan ze 

aan hun lot over te laten. Peter is geen slechte jongen. Nadat 

zijn vader overleed, is hij op het verkeerde pad geraakt. Hij 

komt uit een goed huishouden.” 

“We konden hen allebei overtuigen om naar het dagcentrum 

van De Sleutel te gaan. Hij is daar jammer genoeg snel mee 

gestopt. Nadia blijft volhouden, ook al is ze reeds 2 maal 

hervallen. Ze neemt dagelijks vervangmedicatie. Soms is ze 

daar  misselijk van”.

 

“De mama moet hard werken om alleen rond te komen. Na-

dia’s vader nam nooit zijn verantwoordelijkheid op. Toch heeft  

 

 

ze een mooie jeugd gehad. Ook tijdens de vakanties verblijft 

ze hoofdzakelijk bij mij. Tot haar 13 à 14 jaar is Nadia hier 

steeds graag geweest. Ik ben redelijk streng. Ik kan beter neen 

zeggen dan de mama”.

“Hebben we het niet zien aankomen? Ze was een heel braaf, 

goedgemutst en energiek kind, met veel vriendinnetjes. Ze zag 

ook graag huisdieren. Maar plots zat er agressiviteit in haar. 

Ze was niet meer zo begaan met andere mensen,  geen fami-

liemens meer.“ 

Nadia’s schoolresultaten gingen ook fors achteruit. Ze slaagde 

niet in haar vijfde jaar kapster en zal het schooljaar niet over-

doen. Wellicht kiest ze voor deeltijds werken en studeren.

“Ik zou willen dat Peter zich opnieuw laat helpen. Hij zegt nu 

dat hij die vervangmedicatie ook wil proberen. Hij ziet dat 

Nadia er goed mee is. Bij eerdere pogingen bleef hij die drang 

naar drugs voelen. Als hij niet stopt, vrees ik dat ze telkens zal 

hervallen.” 

“Nadia droomt van een huisje, van kinderen... Daarmee tracht 

ik haar te overtuigen. ‘Als je zo doorgaat, zullen je kinderen 

ongelukkig zijn... ‘ en ‘Als je bij hem wil blijven, moeten jul-

lie allebei van die drugs af’.’Ze antwoordt dan dat ze niet 

verslaafd is. Nadia is gelukkig nog maar één jaar bezig en nog 

niet echt op het slechte pad. Ze heeft nog nooit gestolen, ze 

gaat weinig uit, drinkt niet,... ”

“Ik heb een goede verstandhouding met mijn dochter. We 

vertellen alles en steunen mekaar. Ook Nadia heeft een goede 

band met haar mama. Martine gaat wekelijks mee op gesprek 

naar De Sleutel. Ik heb maar één dochter en kleindochter en 

zou alles voor hen doen. Op vraag van de Sleutel ga ik binnen-

kort eens mee op gesprek”. 

“We hebben snel door als Nadia liegt. In het begin vroeg ze 

altijd geld. Dat krijgt ze niet meer. Als ze iets moet kopen, 

vragen we een aankoopticketje. Toch hebben we het gebruik 

te laat ontdekt. We zien het ook niet aan haar. Ze ontkent ook 

dat ze veel gebruikt”. 

Nadia gaat nu 4 maanden naar Sleutel, binnenkort mag ze 

die Suboxone beginnen afbouwen. Ze blijft wel op consultatie 

gaan bij de dokter en de psychiater.

“We merken dat ze weer wat socialer geworden is. Nu ze zich 

laat helpen is ze ook iets minder frank. Ze zit natuurlijk volop 

in haar puberteit. Is het dan niet normaal dat het af te toe 

met haar mama botst? Ze kan ook opnieuw sorry zeggen en 

respect tonen.”

//  Persoonlijke verhalen  // 
“Verslaafd zijn,  

gaat nooit over”
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Een grootmoeder vertelt 

 
Nadia, straks 17, probeert van de drugs af te geraken



“We hebben nog geen grens moeten trekken: tot daar en niet 

verder. Ze is ook nog jong. Ik wil de moed niet verliezen. Uw 

eigen kinderen mag je niet buitenzetten. Nadia weet te goed 

waar ze aan die drugs kan geraken. Hoeveel hoor je niet dat 

ze in de prostitutie belanden... Nee, we blijven haar steunen”. 

“Jammer dat Justitie de drugsproblematiek niet echt aanpakt. 

Weet je dat heroïne slechts 10 euro per gram kost? Ze pakken 

er 50 op die verkopen maar er staan er 100 klaar om het over 

te nemen. De overheid moet ervoor zorgen dat die drugs niet 

zo vlot verkrijgbaar zijn. Dat is acuut: nu heeft volgens mij al 

8 op de 10 jongeren het al eens uitgeprobeerd”. 

“Hopelijk vindt Nadia haar draai in het deeltijds. Dat werken 

zal haar goed doen, weg van die verveling. Ik zou natuurlijk 

liever hebben dat die relatie stopt. Haar vriend is veel ouder 

en kan haar manipuleren? Maar hij ziet haar graag, we geven 

ze nog een kans”. 

“Verslaafd zijn, gaat nooit over. Dat blijft in het hoofd zitten. 

Ik denk dat het gevaarlijk blijft. Bij elke tegenslag... Ik voel 

dat bij mezelf. Ik slaag er al niet in om te stoppen met roken. 

We hopen dat Nadia in De Sleutel de kracht vindt om haar 

drugprobleem echt aan te pakken”.

* om redenen van privacy gebruiken we fictieve namen 

Ook veel jonge drugverslaafden krijgen begeleiding 

 in dagcentrum  

“Afkicken gaat niet vanzelf”

Isabel (24 jaar, niet haar echte naam) was 3,5 jaar ver-

slaafd aan speed voor ze bij De Sleutel belandde.  

“Ik dacht dat ik mijn leven perfect onder controle had,  

ook al gebruikte ik iedere dag.” 

Isabel is niet graatmager en ze heeft geen nerveuze zenuw-

trekjes. Als je haar op straat zou tegenkomen, zie je geen 

speedjunkie maar een mooie jonge vrouw. “Je kan heel 

goed speed gebruiken zonder dat iemand het merkt. Ik 

had een kantoorjob, maar niemand van mijn collega’s wist 

dat ik na mijn ontbijt een lijntje legde en ’s middags op het 

werk even naar de wc ging om nog een lijntje te snuiven”, 

vertelt ze. “ Ik heb ook mijn rijbewijs op speed gehaald.” 

Isabel leefde in slechte periodes op een yoghurtje en 

een nectarine per dag. “Zelf vergeet je dat dat abnormaal 

is. Ik functioneerde prima. Dan lijkt er geen probleem te 

zijn. Maar ondertussen pleeg je natuurlijk roofbouw op je 

lichaam.”

Als puber experimenteerde Isabel wel eens met drugs. 

Een jointje, een pilletje XTC op feestjes, of MDMA-kristal-

len, de werkzame stof in XTC. “Het bleef bij feestjes. Ik 

nam ook niet altijd drugs.” De eerste keer dat ze speed 

gebruikte, voelde ze wél dat het verslavend was. “Ik 

woonde in huis bij een jongen die speed gebruikte en ik 

was daar eigenlijk tegen. Ik had van vrienden  gehoord dat 

je daar wel goed van kunt studeren. Toen ik één dag voor 

een tentamen in de stress zat, heb ik wat speed aan hem 

gevraagd. Ineens was studeren weer interessant. Het ging 

ook heel goed. En ik haalde mijn tentamen.”

Sindsdien bleef Isabel speed gebruiken. “Mijn ex-vriend 

vond dat ik moest stoppen. Daarom ben ik naar De Sleutel 

gegaan. Ik dacht dat ik onmiddellijk zou moeten stoppen, 

maar dat was niet zo.” Begeleider Freek Somers knikt. 

“Veel cliënten denken dat, maar vaak moet je je eerst 

bewust worden waarom je gebruikt voordat je er mee kunt 

stoppen. Veel mensen hebben het gevoel dat ze bepaalde 

eigenschappen of talenten alleen hebben als ze drugs 

hebben genomen.” 

Inzinking
Isabel is na elf maanden nog steeds niet helemaal clean. 

“In augustus vorig jaar heb ik een inzinking gehad toen 

mijn vriend het uitmaakte. Toen begon ik vijf tot tien gram 

per dag te gebruiken. Ik sliep nauwelijks en loste een 

groot deel van de dag sudoku’s op. Maar ik bleef altijd 

naar De Sleutel komen, dat was mijn houvast.” 

Ondertussen gaat het wél een stuk beter met Isabel. “Ik 

voel me nu beter dan ik me ooit met speed heb gevoeld 

en dat is een overwinning.  Ik ben dit jaar al eens een 

maand clean geweest. Dat was me drieënhalf jaar niet 

gelukt. De weekenden blijven moeilijk. Op feestjes is de 

verleiding groot om nog eens een lijntje te leggen. Vorig 

weekend heb ik dat nog gedaan.” Freek Somers knikt 

begrijpend. “Het is goed dat je je daar bewust van bent. 

Afkicken gaat niet vanzelf.” Isabel lacht verlegen. “Ik ben 

al blij dat ik niet meer iedere dag gebruik. Maar uiteinde-

lijk wil ik helemaal clean zijn.”

//  Persoonlijke verhalen  z// 
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http://www.gunk.be 
  
Anonieme getuigenis uit een aflevering 
 van Verstrepen & Hermans:  
drugs, u gebruikt toch ook?  
Verstrepen & Hermans is de naam  
van het zondagse praat programma  
op GUNKtv.  
 
 

Op You Tube  
kan u naast deze getuigenis  
ook de aansluitende discussie  
met medisch directeur  
dr Anne Van Duyse bekijken

//  Persoonlijke verhalen  // 

Jim, 31 jaar oud, in begeleiding in dagcentrum Antwerpen 

“Drugs waren mijn manier om  
te ontsnappen, maar dat blijft 
niet duren”
 
  
Ik ben drugs beginnen gebruiken toen ik 17 jaar oud was. Dat 
gebeurde tijdens het uitgaan. In clubs vooral. Ik startte met 
XTC en speed. Iets later begon ik ook cocaïne te gebruiken. 

 

Mijn vaste leverancier bood me die cocaïne aan, en ik wou 

het ook eens uitproberen. En dat beviel me goed. In het begin 

mocht ik gewoon gratis mee gebruiken. Ik deed het alleen op 

uitnodiging, ik had dat budget niet. Later werden de centen 

minder een probleem. Ik vond een goede job. Ik kon het me 

permitteren.

In het feestmilieu is druggebruik algemeen aanvaard, in mijn 

directe omgeving helemaal niet.  Ik gebruikte enkel tijdens 

het weekend cocaïne. Ik leefde dan echt in een roes. Soms 

voor 2, soms voor 3 dagen. Dat kostte me per weekend al 

gauw 250 à 300 euro. Per maand soms tot 1200 euro. Soms 

gebruikte ik met vrienden, meestal op mijn eentje.

Stoppen?
Een paar jaar geleden voelde ik al de nood om met drugs te 

kappen. Ik besefte dat ik een probleem had. Maar het ont-

brak me aan de nodige wilskracht. Uiteindelijk kwam ik tot 

het inzicht dat ik iets moest doen omdat ik steeds vaker niet 

op het werk geraakte. Ik was te moe,  te high, het werd echt 

problematisch.

Ik slaagde er zeker niet meteen in om te stoppen. Ik zat er-

aan vast. Ik wou het wel, maar er ging een heel proces aan 

vooraf, vooraleer ik hulp ging zoeken. Het is niet evident: als 

je beslist om in therapie te gaan, moet je volledig stoppen. 

Die goesting blijft. Ik slaagde er alleen in dankzij mijn bege-

leider van De Sleutel. Elke week had ik een afspraak, telkens 

werden nieuwe doelstellingen gemaakt, werd gekeken waar 

ik het moeilijk mee had... 

Clean blijven als je vrienden verder gebruiken...
Je komt op plaatsen waar je aan die roes wordt herinnerd. In 

de uitgangsscene circuleert veel meer drugs dan vroeger. Het 

is echt in. Ik zit nu zo’n 12 jaar in het circuit en zie duidelijk 

die evolutie. Steeds meer mensen gebruiken, ze beginnen op 

jongere leeftijd en ze blijken ook minder bang om met heel 

verschillende zaken te experimenteren. Ik merk tevens dat 

men niet meer enkel op party’s gebruikt. Sommigen doen het 

vooral thuis, anderen zelfs tot op het werk.

Ik heb nu spijt dat ik destijds ben beginnen gebruiken. Maar 

het is dubbel. Er is heel wat met me fout gegaan als gevolg  

van die drugs. Het is echter zo gelopen. Aan de andere kant:  

 

het is mijn verhaal en het heeft het me op een of andere 

manier sterker gemaakt. Ook al blijft de verleiding om op-

nieuw te beginnen gebruiken sterk aanwezig. Elke keer als 

ik iemand zie gebruiken, voel je die drang. Je ziet het ook 

overal. Al de coole dingen.  In films, videoclips,... Het is zeker 

moeilijk. 

Waarom liet ik me verleiden toen ik 17 jaar was? Ik wou niet 

leven, maar echt doodgaan, alles vergeten. Drugs was mijn 

manier om te ontsnappen.  Je voelt je goed, je moet niet den-

ken aan de problemen van morgen, je moet niet uitzoeken 

waar je naartoe wil met je leven, het is gewoon easy... Maar 

dat blijft niet duren.

Moest ik opnieuw kunnen beginnen? Iedereen moet de ver-

antwoordelijkheid nemen voor de eigen daden, moet eigen 

keuzes maken.  Maar moest ik een andere vriendenkring 

gehad hebben, een andere familiegeschiedenis meesleuren, 

dan was het misschien zo ver niet gekomen. 

Onze maatschappij wordt steeds veeleisender. Er wordt heel 

veel van je gevraagd. Het is voor mij geen verrassing dat er 

vandaag steeds meer cocaïne wordt gebruikt.  Er is gewoon 

overal  druk om te presteren. Het is een manier om daaraan 

te ontsnappen. Al besef ik nu dat het maar een heel tijdelijke 

oplossing is.  

 

* om redenen van privacy gebruiken we fictieve namen 
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VROEGINTERVENTIE IN HET DAG-
CENTRUM DE SLEUTEL BRUGGE.

Sinds vorig schooljaar loopt er in Brugge een proefproject 
rond vroeginterventie. Hiermee richt het dagcentrum 
zich tot drugs-gebruikende 15 à 18 jarigen veelal met een 
Persoonlijk OntwikkelingsTraject (zie kader). De jongeren 
gebruiken drugs op een wijze die nu al sterke indicatie 
geeft voor het ontwikkelen van middelenmisbruik op 
termijn. 
 

Historiek

Het Dagcentrum De Sleutel Brugge werd van bij de opstart in 

1992 geconfronteerd met een ruim aantal aanmeldingen van 

minderjarigen met een drugprobleem.  Het behandelaanbod 

werd hier op afgestemd. Zo is o.m. het werken met de context 

in het totale aanbod van het dagcentrum een expliciete 

keuze. Gaandeweg groeide de bekommernis om voor de 

groep van minderjarigen met risico op het ontwikkelen 

van middelenmisbruik een aanbod te formuleren dat de 

nood aan behandeling kon voorkomen of de instap in een 

behandelaanbod kon faciliteren.    

In september 2001 ging het dagcentrum van start met een 

preventieproject m.n. ’t Mussennest gericht op jongeren 

uit het Deeltijds Beroepsonderwijs, een bewezen en ook in 

het dagcentrum vastgestelde risicogroep.  De opportuniteit 

van een te verbouwen boerderij op het terrein van het 

dagcentrum en een financiering als brugproject vanuit het 

ministerie van onderwijs lieten toe tewerkstelling te creëren 

voor een groep minderjarigen.  Tewerkstelling was niet het 

doel maar het middel dat  aangewend werd om intensief te 

Samenwerking  groep Intro.
Binnen het Deeltijds Beroepsonderwijs deed zich de laatste 

jaren een belangrijke evolutie voor.  Waar er tien jaar terug 

enkel brugprojecten waren als aanbod voor die minderjarigen 

die geen aansluiting vonden op de reguliere arbeidsmarkt, 

ontstonden de voortrajecten als voorbereiding op de 

brugprojecten en de Persoonlijke OntwikkelingsTrajecten 

(POT) voor die jongeren die als gevolg van diverse individuele 

problematieken zelfs in de voortrajecten nog geen aansluiting 

vinden. In deze laatste groep stellen we een concentratie 

vast van minderjarigen met risico op het ontwikkelen van 

problematisch middelengebruik.  

Nadat Groep Intro, de aanbieder van POT in de context van 

het deeltijds onderwijs, aangaf  dat het druggebruik van een 

aantal minderjarigen hun werking sterk bemoeilijkt, werd 

gestart met een nauwe samenwerking met het dagcentrum. 

//  Project in de kijker  z// 
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werken rond leefvaardigheden om op deze wijze de kans 

op slagen zowel in het reguliere arbeidscircuit als algemeen 

maatschappelijk voor deze minderjarigen aanzienlijk te 

verhogen.  Vroegdetectie van middelenmisbruik en een 

onmiddellijke link met de behandeling indien aangewezen 

was de toegevoegde waarde vanuit de setting van het 

dagcentrum aan het brugproject. 

Eind vorig schooljaar  werd dit project gestopt wegens 

financieel onhoudbaar. De verworven expertise wordt nu dus 

toegepast in het project vroeginterventie
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//  Project in de kijker   // 

12 Er zijn drie doelstellingen:
  

•    Weerbaarheid vergroten: 

 

De deelnemer verwerft of versterkt een basis van persoonlijke 

en sociale vaardigheden m.n. beslissingsvermogen,  

probleemoplossend vermogen, kritisch denken, alternatieven 

stellen, een positief zelfbeeld vormen, communicatie- en 

relatiecompetenties, omgaan met negatieve gevoelens, na-

denken over waarden.  De deelnemer verscherpt specifiek 

zijn/haar resiliëntievermogen: veerkracht in kwetsbare om-

standigheden en een milieu met weinig ondersteuning van 

sociale vaardigheden.  Hij /zij kan het transfereren naar de 

eigen leefomgeving.   

De deelnemer probeert uit en oefent binnen de beschermde 

interactieve werkvormen hoe hij/zij sociale invloed construc-

tief kan hanteren als peer-to-peer instrument. 

 

 

•    Bewust worden van risicogedrag:
  
De deelnemer kan zijn/haar druggerelateerd gedrag benoe-

men en in kaart brengen in functie van de risico-inschatting.  

De deelnemer krijgt de resultaten van een screening op drug-

gerelateerd risicogedrag op een begrijpelijke manier terug-

gekoppeld.  

De deelnemer kan de ernst en de impact van zijn/haar risico-

gedrag differentiëren en onderscheid maken tussen wat hij/zij 

zelf aanpakt en waar hij/zij steun voor vraagt.  

 

 

•    Empowerment van de context: 
 
De deelnemer en de ouders krijgen de resultaten van een 

screening op de opvoedingscompetentie van de context op 

een begrijpelijke manier teruggekoppeld.   

De opvoedingscompetentie van de ouders wordt versterkt met 

instrumenten om de sociale vaardigheden van hun kind te 

vergroten.  

De intensiteit waarmee de ouders betrokken worden, wordt in 

balans gebracht met de eventuele weerstand van de jongere 

hiertegen.

 

 

 

De doelgroep van jongeren met een Persoonlijk Ontwikke-

lingsTraject (POT) kan verruimd worden naar jongeren die zich 

in een vergelijkbare situatie bevinden (1). Als context be-

schouwen we niet alleen de ouders maar ook de begeleiders 

van POT. Het is voor de jongere niet gemakkelijk om met zijn/ 

haar veranderde attitudes en gedrag terug te keren naar de 

oude context van POT met (een deel van) hun oude vrienden,  

peers en in functie van behoud van de gerealiseerde verande-

ring is verdere ondersteuning door de begeleiders POT nood-

zakelijk. Het is wel de bedoeling dat jongeren tussentijds met 

het geleerde aan de slag gaan in hun dagelijkse leven en dit 

terugkoppelen in de groep.  

We weten dat een vroeginterventieaanbod goed afgebakend 

moet zijn binnen een beperkt tijdsperspectief. Uit ervaring 

weten we ook dat jongeren in een POT  zelfs met externe druk 

gemiddeld slechts de helft van de tijd aanwezig zijn. Ze heb-

ben in veel gevallen geen constructieve, ondersteunende 

omgeving waar ze dagelijks met het geleerde kunnen oefenen.  

Het vroeginterventieprogramma in Brugge opteerde daarom 

voor een intensief uitgewerkt programma over gemiddeld tien 

weken met een groepswerking van 15 uur per week verspreid 

over drie dagen. Daarnaast worden voor elke jongere nog 

individuele en gezinsgesprekken voorzien. Op deze wijze 

moet het programma er in slagen om de jongeren voldoende 

te bereiken om impact te kunnen hebben en wordt ook een 

omgeving gecreëerd waarin jongeren met het geleerde aan 

de slag kunnen gaan en hier in groep en individueel feedback 

kunnen krijgen.  

Essentieel is een gedegen screening (2) in functie van vroeg-

detectie met een terugkoppeling naar de gescreende persoon. 

Deze terugkoppeling naar de jongere gebeurt door de begelei-

ders van POT.  Vanuit hun context hebben zij  reeds een band 

met de jongere. Dit geeft hen meer mandaat zeker ook met het 

oog op het eventueel nog te realiseren  vervolgtraject.

Essentieel is tevens dat zo veel mogelijk personen die aan de 

criteria voldoen ontdekt worden en dat zo weinig mogelijk per-

sonen die niet beantwoorden aan de criteria ten onrechte als 

mogelijks problematisch gelabeld worden.  Dus pas wanneer 

uit de screening blijkt dat het voor een jongere aangewezen 

is om een begeleiding op te starten met specifieke aandacht 

voor alcohol- en ander druggebruik, wordt deze jongere door 

de begeleider POT voorgesteld op een oriëntatieoverleg (3) 

//  Project in de kijker   // //  Project in de kijker   // 

V R O E G I N T E R V E N T I E  I N  H E T  D A G C E N T R U M  D E  S L E U T E L  B R U G G E .
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met de klinisch coördinator van het dagcentrum. In dit oriën-

tatieoverleg wordt een vervolgtraject voor de jongere uitgezet 

en dit kan of een instap in het project vroeginterventie, of een 

ambulante behandeling in het dagcentrum of een residentiële 

behandeling binnen de drughulpverlening zijn.  

Dit advies wordt door de begeleider POT naar de betreffende 

jongere en zijn/haar context terugkoppeld en bij akkoord 

wordt vervolg geregeld met ondersteuning van de klinisch 

coördinator van het dagcentrum.

Het programma wordt gedragen door  medewerkers van het 

dagcentrum mét de begeleiders van POT die blijven instaan 

voor de individuele gesprekken met elke toegeleide jongere.  

Deze betrokkenheid moet er voor zorgen dat bij afronding van 

het project en terugkeer naar POT de jongere met het geleerde 

verder aan de slag kan in POT wat daar moet resulteren in een 

beter functioneren en dus grotere kans op het realiseren van 

de doelstelling van POT. M.n. de jongere uiteindelijk opnieuw 

aansluiting te laten vinden bij onderwijs/tewerkstelling.  De 

begeleiders POT worden ook in de gezinswerking betrokken 

en participeren aan het wekelijks teamoverleg met de klinisch 

coördinator van het dagcentrum i.f.v. evaluatie en bijsturing 

van het traject van elke jongere in het project.  Aangezien 

jongeren naar POT  toegeleid worden via de school zijn vaak 

ook de CLB-medewerkers reeds betrokken actor. Niet zelden 

werden ook het Comité Bijzondere Jeugdzorg of de Jeugdrecht-

bank ingeschakeld.  Deze en mogelijks  nog andere actoren 

worden bij monde van de POT medewerker of in persoon in 

het overleg betrokken.

Interventies waarin de omgeving betrokken wordt, zijn meer 

succesvol.  In de voorziene tien weken wordt met de context 

een parallel traject opgestart.  Doelstelling is ook de ouders 

bewust te maken van het druggerelateerd risicogedrag van 

hun zoon/dochter, dit te kunnen situeren in relatie tot hun 

opvoedingscompetenties. Ouders worden expliciet gevraagd 

om de aanwezigheid en inzet van hun zoon/dochter in het 

programma mee te realiseren.  Hiervoor wordt de methodiek 

van het Contingency Management (4) gehanteerd.  Succeser-

varingen in deze beperkte periode kunnen ouders motiveren 

om met de verworven inzichten zelf verder aan de slag te gaan 

of hier verder ondersteuning in te vragen.  In deze wordt dan 

ook vanuit het project een gepast vervolg georganiseerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Doom 

Afdelingshoofd Dagcentrum De Sleutel Brugge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 Er wordt ook gewerkt met jongeren uit het deeltijds onderwijs algemeen én 

het  ASO in geval het druggebruik de aanwezigheid en inzet op school der-

mate verstoort dat een onderbreking op school  i.f.v. het volgen van het VIP 

project verantwoord blijkt.   In deze kan ook ruimer dan door Groep Intro 

verwezen worden bv. door het CLB, een instelling bijzondere jeugdzorg,… 

en zullen ook deze verwijzers intensief betrokken worden. 

       

(2)  

De screening gebeurt binnen POT en de begeleiders van POT hanteren in 

deze de SEM-J, het recent door de VAD ontwikkelde instrument dat een 

ernstinschatting maakt van het middelengebruik van de jongere en dat de 

nood aan verdere alcohol- en drugspecifieke begeleiding inschat. 

  

(3)  

Deze voorstelling omvat naast de resultaten van de screening ruimere in-

formatie op de leefgebieden lichamelijke gezondheid, school en opleiding, 

alcohol, drugs, illegaal gedrag en justitie, sociale activiteiten en relaties met 

vrienden, familiale antecendenten en relaties, psychische problemen (con-

form de domeinen bevraagd in de ADAD of Adolescent Drug Abuse Diagno-

sis, het instrument gehanteerd bij indicatiestelling in de drughulpverlening).  

(4)  

Beloningssysteem dat therapietrouw stimuleert.

V R O E G I N T E R V E N T I E  I N  H E T  D A G C E N T R U M  D E  S L E U T E L  B R U G G E .

//  Project in de kijker  z// 
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Het dagcentrum De Sleutel in 
Brugge ging vorig jaar de uitda-
ging aan om een vroeginterven-
tieproject (VIP) op te starten. In 
dit project werken twee groeps-
werkers en een familiewerker, dit 
onder supervisie van de klinisch 
coördinator en het afdelingshoofd 
van het centrum. Per schooljaar 
worden drie groepen (één per 
trimester) met maximaal 7 tieners 
opgestart. Het is de bedoeling de 
weerbaarheid van deze jongeren  
te vergroten en hen bewust te le-
ren worden van hun risicogedrag. 
Hierbij betrekken we de omgeving 
van de jongere van heel dichtbij.
 
 
Heather: Zelf ben ik in het project zowel  
groeps- als familiewerkster.  Al van in 
het begin stelde ik een grote discrepan-
tie vast tussen het werk met jongeren 
en ouders wat betreft motivatie. Ouders 
zijn zeer gemotiveerd, heel erg vragende 
partij. Ze staan zeer open voor de hulp-
verlening. De jongeren daarentegen zijn  
niet of  beperkt gemotiveerd, ze zien nog 
geen probleem maar tegelijk voelen ze 
veel druk om hun probleem aan te pak-
ken. Bij sommigen zijn het soms tegelijk 
de ouders, de school en de jeugdrechter 
die zeggen dat er iets moet gebeuren. 
Het is niet evident om hen gemotiveerd 
te krijgen. We zijn echter geen afkickpro-
gramma. Ons doel is de jongeren leren 
zicht krijgen op hun risicogedrag. Maar 
vaak  durven ze nog niet open over hun 
druggebruik praten. 

Hoe pakken jullie dat dan aan?
Heather: We merken dat er een muur is 
waar we doorheen moeten.. Ze moeten  
niet 100 % clean zijn. Wel vragen we om 
er open en eerlijk over te praten. Tijdens 
groepsactiviteiten met de jongeren let ik 
erop dat ik steeds de bril van de familie, 
de context op heb. Zo kan ik bepaalde 
zaken later ook beter terugkoppelen. 

Elke  dinsdag – en vrijdagochtend doen 
we met de jongeren een groepsgesprek 
rond  hun gebruik. Wanneer doen ze 
dat? Welke gevoelens gaan daarmee 
gepaard? Gebeurt dat als er ruzie is 
thuis, als ze verdrietig zijn, om proble-
men even te vergeten,…  Eenmaal we dat 
bespreekbaar kunnen maken, kunnen 
de jongeren hun eigen gebruikpatroon 
leren ontdekken. 
Tom : We maken dat gebruik op ver-
schillende manieren bespreekbaar. Dat 
kan zijn via dagboeken waarin we de 
jongeren laten bijhouden wanneer en 
met wie ze gebruikten. Zo leren we hen 
erover spreken. Tegelijk laat het ons toe 
feedback te geven en hen ook inzicht te 
proberen verschaffen. We doen dit vaak 
aan de hand van non-verbale oefenin-
gen bijvoorbeeld met paarden. 
Heather: De praktijk leert dat de jonge-
ren de ernst van hun gebruik vaak ver-
doezelen. Soms schatten we daardoor 
hun gebruik of een andere problematiek 
minder zwaar in. Dit zorgt ervoor dat we 
sommige jongeren tijdens het traject 
kunnen doorverwijzen naar een meer 
gepaste hulpverlening. Ook dit maakt 
deel uit van vroeginterventie.
Tom: We bekijken voor elke jongere hoe 
risicovol de situatie is. Zo zit een jongere 
die zelf nauwelijks gebruikt maar wiens 
ouders  zwaar verslaafd zijn, hier per-
fect op zijn plaats. Evengoed  kunnen 
jongeren hier terecht die zelf nog niet 
beseffen hoe serieus hun drugprobleem 
is.  Dankzij onze actieve, grotendeels 
non-verbale aanpak zien we relatief snel 
dat een jongere te laag gescreend werd. 
Een goede screening is belangrijk omdat 
we op die manier het juiste cliëntprofiel 
kunnen koppelen aan het juiste pro-
gramma. 
Heather: Ons aanbod rond sociale 
vaardigheden is bij de jongeren in heel 
goede aarde gevallen. Het is niet alleen 
praten (zie kader).

Hoe motiveer je kansenzoe-
kende jongeren voor sociale  
vaardigheidsoefeningen?
 
 

Eén van de hoofddoelen van VIP  is de 
weerbaarheid van de jongeren vergroten 
door hen persoonlijke en sociale vaardig-
heden bij te brengen waardoor ze kritisch 
leren zijn, leren nadenken over waarden, 
waardoor ze ook meer veerkracht hebben 
om problemen op te lossen. Maar hoe 
doe je dit op een manier waar de jonge-
ren voor open staan?

Tom Vanhoutte is reeds 10 jaar actief als 
preventiewerker. Vanuit zijn interesse 
voor de methodiek van het ervaringsleren 
volgde hij diverse opleidingen zoals Out-
ward Bound en Eagala - een opleiding die 
hem gaandeweg overtuigde van de kracht 
van non-verbale techniek, gebaseerd op 
Equine Assisted Psychotherapy (1). 

Zeilen, grondoefeningen met een paard, 
survivalactiviteiten, touwenparcours. 
Het zijn activiteiten die je niet meteen 
verwacht?

Tom : We hebben door dat aanbod een 
actieve manier gevonden, waardoor de 
jongeren veel vlugger positief willen 
meewerken. We werken via een compleet 
andere context, bv een teambuilding in 
de Ardennen. Het is een weinig schoolse 
methodiek gebaseerd op ervaringsleren. 
Daarbij is het de kunst van de begeleiders 
om die avontuurlijke activiteiten om te 
zetten naar de ervaring uit het dagdage-
lijkse leven. Doordat het veel intensiever 
is, werkt het ook beter. We confronteren 
hen bijvoorbeeld via paarden met hun 
eigen handelen en gedragen slagen er op 
die manier veel sneller in hen een aha er-
lebnis te doen krijgen. We doen dit  vaak 
op een non-verbale manier. Hetzelfde op 
een bord uitleggen zou met deze doel-
groep niet of veel trager werken.



15

N
u

m
m

e
r 

2
3

/2
0

1
0

Het werken met paarden is bijvoorbeeld 
een veilige manier om te experimenteren 
met non-verbale sociale vaardigheden. 
Concreet doe we dat via metaforen. We 
laten de jongere met een paard bepaalde 
grondoefeningen doen. Als zoiets niet 
meteen lukt, is dat behoorlijk frustrerend. 
Ruzie maken met een paard is echter 
moeilijk.  
Bij de bespreking achteraf zeggen we 
dan dat het paard eigenlijk symbool staat 
voor bijvoorbeeld de schooldirecteur, de 
ouder, de context of het eigen gebruik. 
Het sterke is ook dat het gedrag van de 
jongere als het ware  gespiegeld wordt 
naar het paard: we kunnen bijvoorbeeld 
tonen dat  het eigen stressgedrag de 
oorzaak is van de onrust van het paard en 
het niet lukken van de grondoefening. 

Met paarden kan je ook perfect werken 
rond het thema veiligheid en daarna 
feedback geven met linken naar het pro-
gramma en concrete voorbeelden van 
hun gedrag.

Survival 

Tom:  Onze jongeren zien een twee-
daagse naar de Ardennen vooraf eigenlijk 
meestal niet zitten. Ze zitten nog in een te 
eng denkpatroon gevangen waardoor ze 
een vrije tijdsinvulling vaak koppelen aan 
gebruiken. Twee dagen niet gebruiken is 
dan inderdaad een probleem.  Zo’n activi-
teit biedt ons de mogelijkheid om andere 
dingen te doen, waardoor ze inzien dat ze 
die vrije tijd ook anders kunnen invullen. 
Achteraf zijn ze bijna altijd heel positief. 
We moeten hen zelfs wapenen voor wat 
komt na het WOW-moment. Voorkomen 
dat ze na die euforie niet terugvallen in 
zwaar gebruik. Zo leren we hen meer 
met beide benen in de realiteit staan. 
We doen hen zicht krijgen op hun eigen 
gebruik. 

Bekijk de foto’s op de achterflap.

Wat is de meerwaarde van de 
VIP- methodiek?
Heather : Dat we er meestal in slagen 
hen eerlijk te laten zijn over hun ge-
bruik. We veroordelen hen niet, ze 
hoeven geen gevolgen te vrezen. We 
geven de boodschap dat het positief is 
dat ze die eerlijkheid eindelijk kunnen 
opbrengen. 
Tom: In een schoolse context of in een 
instelling zouden ze over hun gebruik 
vaak niet zo eerlijk durven zijn. Dat ze 
dat bij wel ons kunnen is voor hen al 
een forse stap vooruit. We maken ze 
bewust van dat risicogedrag. We leren 
ze niet alleen zicht krijgen op hun eigen 
gebruik, ze kunnen het voortaan ook 
zelf in kaart brengen. Het doel van vroe-
ginterventie is trouwens niet enkel het 
voorkomen dat ze naar de hulpverlening 
moeten. Als we bepaalde jongeren kun-
nen toeleiden naar hulp is het 10-weke-
lijks traject voor ons evengoed geslaagd.

Positief gedrag belonen

Heather: We motiveren de jongeren ook 
door hen te belonen. Zo geven we hen 
de kans om per week maximaal 15 euro 
te verdienen. Door stipt aanwezigheid 
te zijn en goed mee te werken. Dit belo-
ningssysteem(2) werpt goede vruchten 
af. We trachten de ouders van die kracht 
te overtuigen en de gedachte hierachter 
verder te zetten in het eigen gezin na 
deelname aan dit project. 
Tom: Een van onze doelstellingen is 
het “empoweren” van de context, van 
de omgeving van de jongere. Dit lukt 
nu beter. Het gebeurt veel intensiever 
omdat we parallel met een familiewerker 
aan de slag kunnen zijn. Ons belonings-
systeem is ook niet resultaatgericht . 
We eisen geen cleane urinecontroles. 
We richten ons echt op aanwezigheid 
en inzet.
Heather: De gezinsgesprekken worden 
structureel ingebed. Zo krijgen we de 
opvoedingscompetenties van de ouders 
onder de loupe en krijgen de ouders 
ook inzicht in wat goed en minder goed 
loopt. Zo spreken we bijv. over het be-
lang van toezicht, van grenzen stellen, 
van interesse tonen in de bezigheden 
van hun kind. 

Is dat niet confronterend?
Heather: Dat kan zo lijken. Maar de ou-
ders gaan daar heel goed mee om. Ou-
ders doen vaak ook nog heel wat goed 
en dat verdient ook erkenning. Ouders 
kunnen de tips ook onmiddellijk toepas-

sen omdat hun kind nog thuis woont. Zo 
kunnen we telkens verder bouwen aan 
een positief gezinsklimaat.  

Verwijzers

Jongeren in dit Vroeginterventieproject 
worden via diverse kanalen doorver-
wezen. Sommigen al meteen via de 
drughulpverlening, anderen via een 
trajectbegeleider in de school, bijzon-
dere jeugdzorg  meestal echter via onze 
partner Groep Intro. Het VIP-project 
moet echter nog groeien. 
Heather: We hebben ons aanbod be-
kendgemaakt in de ruime Brugse regio: 
bij CLB’s, parket, instellingen bijzondere 
jeugdzorg, zelfstandige psychologen,...  
Bij intakegesprekken vragen we aan 
de verwijzer om mee aanwezig te zijn. 
Ook op de wekelijkse bespreking op het 
multidisciplinaire team nodige we alle 
partners uit.  De aanwezigheid is  echter 
niet voor alle verwijzers haalbaar. De 
verwijzer wordt gedurende het traject 
wel op de hoogte gehouden van de 
evolutie van de jongere.” 

Hoe wordt het 10 weken du-
rende VIP-traject afgerond?
Heather : We kozen bewust voor een  
grote afsluitende dagactiviteit waarbij 
we ook de verwijzers en de familie uit-
nodigen.  Ze kunnen dan tonen wat ze 
kunnen.
Tom : Het is echter veel meer dan een 
demonstratie. Ik denk dan bijvoorbeeld 
aan de sessies met paarden. Zo laten 
we de jongeren dan samen met hun 
vriendin of opa oefeningen doen.  
Heather : Achteraf  valt het moeilijk in 
te schatten of we erin geslaagd zijn om 
de jongeren na die 10 weken effectief 
voldoende inzicht hebben leren krij-
gen in hun gebruik. Zoiets is moeilijk 
af te toetsen, je kan er geen examen 
over afnemen. Wel stippelen we altijd 
een vervolgtraject uit waarvan we de 
opvolging bewaken. Ouders brengen 
we bij de afsluiting vaak in contact met 
partnerorganisaties waar ze voor opvoe-
dingsondersteuning terecht kunnen. Op 
die manier kunnen ze verder bouwen 
aan het versterken van hun opvoedings-
competenties.  

Reageer : redactie@desleutel.be 
 
(1) voor meer info zie www.eagala.org.uk 

(2) gebaseerd op evidenced based Contingency 

Management-methodiek die therapietrouw 

stimuleert

//  Project in de praktijk  z// 



//  Project in beeld   // 

Een paard  
spiegelt de eigen 
gevoelens en  
het gedrag van  
de jongeren. 

Via ervaringsleren 
trachten we  
jongeren vertrou-
wen te geven wat 
hen helpt om een 
positief zelfbeeld 
te bevorderen 

Jongeren leren zicht krijgen  
op hun gebruik en bepalen hun 
toekomstperspectief.       

Tijdens teambuildingsactiviteiten is het de kunst om avontuurlijke  
activiteiten te koppelen aan ervaringen uit het dagdagelijkse leven  
van de jongeren

Lees ook het Vroeginterventiedossier: blz. 5,6 en 11-15.

Temptation Alley: 
hier is de opdracht 
het paard door  
een smalle strook 
te loodsen vol  
verleidingen 

Hier leren jongeren 
op een avontuur-
lijke manier regels 
respecteren en  
zorgen voor een  
veilige omgeving

Hoe haal je een paard  
zonder te spreken?

Dankzij onze non verbale aanpak 
zijn jongeren vlugger bereid om 
positief mee te werken

Via opdrachten met paarden  
confronteren we jongeren met hun 
eigen sociale vaardigheden

 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

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

OPDRACHTEN IN HET KADER VAN VROEGINTERVENTIE


