
Leren van ervaringen
van partners
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In dit nummer
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Editoriaal

Dit nummer staat in het teken van het leren van ervaringen van partners.  
Vernieuwen gaat vlotter als je interventies ziet werken bij partners die je goed 
kent. Het kan de integratie van een nieuwe praktijk vereenvoudigen. 

We gingen in gesprek met onze collega’s van VITA verslavingszorg in Zelzate 
over CRA, voluit Community Reinforcement Approach. Via deze aanpak 
kan men een levensstijl leren ontwikkelen die op zichzelf bevredigend is 
en die geïntegreerd kan worden in de omgeving waarin een persoon leeft. 
Een levensstijl die meer belonend is dan drugs gebruiken. We vernemen 
hoe deze afdeling van het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist de CRA-
methodiek wist te integreren in haar werking. 

We zetten tevens de samenwerking met Leerpunt, een centrum voor 
basiseducatie, in de kijker. Bijleren om mee te kunnen… Als gevolg van een 
periode van druggebruik kampen cliënten vaak met een gebrek aan scholing 
of opleiding. Lees in de bijdrage op blz 6 hoe we die leemte trachten op te 
vullen, én meer nog, hoe de cliënten de lessen van Leerpunt ervaren.

In september 2017 waarschuwde het RIZIV voor een zorgwekkende stijging 
in het gebruik van zware pijnstillers. Ook in de drughulpverlening zien we 
het aantal problematische gebruikers van deze nieuwe opioïde pijnstillers 
de laatste tijd toenemen. Op woensdag 29 november 2017 organiseerde 
De Sleutel een lezing over het thema “Opioïde pijnstillers: wat als de 
verslaving toeslaat?”. In dit nummer duidt dokter Cathy Matheï van Free 
Clinic, (ook spreker op de herfstlezing) het probleem en geeft ze aan hoe de 
hulpverlening deze problematiek kan helpen aanpakken.

Tevens nemen we u mee naar een middelbare school waar een Unplugged-
projectdag van ons team Preventie plaatsvond: in de bijdrage “Het leven 
zoals het is, een sleutelspel in het college van Turnhout”, verneem je hoe 
leerlingen inzicht verwerven in risicofactoren rond drugs. Lees welke indruk 
het verhaal van bewoner Bram op de leerlingen naliet. 

Er is de laatste maanden ook heel wat te doen rond de drugproblematiek 
in Antwerpen. De Sleutel is er al jaren actief met een ambulant centrum en 
staat er jaarlijks in voor bijna 10.000 interventies aan zo’n 950 cliënten.  
Twee medewerkers vertellen over de dreigende marginalisering als gevolg 
van drugproblemen.

Graag wil ik hier tot slot ook de 2de editie van “Let’s go PillLow” promoten. 
Het is een unieke teambuildingsactiviteit op opblaasbare springkussens ten 
voordele van Xtra Time, de omnisportwerking van De Sleutel. Stel zelf met je 
werk, vriendengroep of familie een team samen en neem deel op zaterdag  
28 april 2018 (plaats: Campus Sint Jozef Gent).

Ik wens u van harte veel leesgenot toe.

Damien Versele
Algemeen directeur De Sleutel
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Let’s Go PillLow! op 28 april 2018: 
schrijf vandaag nog in!

Op zaterdag 28 april 2018 organiseren we de  

2de editie van Let’s go PillLow, een unieke 

teambuildingsactiviteit op opblaasbare 

springkussens ten voordele van Xtra Time,  

de omnisportwerking van De Sleutel. 

Xtra Time ondersteunt kansengroepen, waaronder mensen 
met een verslaving, in een poging om opnieuw aansluiting  
te vinden bij de maatschappij met een aanbod van recrea-
tieve en laagdrempelige omnisport. Zij brengt deze mensen 
aan het sporten en maakt hen warm om aan te sluiten bij  
een reguliere sportclub.

Het parcours op opblaasbare springkussens dat je in team 
kan afleggen bestaat uit verschillende, uitdagende en toch 
toegankelijke posten waar teams van 5 tot 8 personen zich 
aan mekaar kunnen meten en dit in verschillende sessies. In 
de marge voorzien we randanimatie en worden er (gezonde) 
hapjes en drankjes te koop aangeboden. Iedereen vanaf  
14 jaar kan zich met een team inschrijven: jeugdbewegingen, 
sportploegen, studenten, cliënten, kansengroepen, familie, 
vrienden, kennissen,.. Samen maken we er een fantastisch 
leuke ervaring van!

Ploegjes kunnen dit jaar ook voor het eerst voor een “Star 
Jumpers”-formule gaan. Naast deelname houdt deze VIP- 
formule in dat de inschrijving inclusief drankjes en eten 
is. Wie niet voor deze VIP-formule kiest kan met zijn team 
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evengoed genieten van gezonde hapjes en drankjes, 
maar dit zit dan niet in de algemene inschrijvingsformule 
inbegrepen.

•  Wanneer? op zaterdag 28 april 2018, sessies starten 
om 9u30, 13u en 16u.

•  Waar? Campus Sint-Jozef, E. De Deynestraat 1, 
9000 Gent

•  Kostprijs? 125 euro per team van minstens 5 en  
maximum 8 deelnemers

Met dit evenement willen we een positieve boodschap 
uitdragen naar het grote publiek: drugs en verslaving 
vormen weliswaar een probleem in de maatschappij, maar 
er zijn vele mogelijkheden om te groeien naar een gezonde 
en cleane levensstijl. Het (samen) beoefenen van sport is er 
één van. Sport kán een leuke alternatieve tijdsbesteding zijn 
en is de moeite waard!

Door een heel breed publiek aan te spreken, dragen we 
bij tot het wegwerken van het stigma dat rond drugs 
en verslaving hangt. Met de opbrengst willen we het 
sportaanbod van Xtra Time blijven mogelijk maken.

Voor een sfeerverslag van de vorige editie, een filmpje of 
voor inschrijvingen ga naar https://xtratime.vlaanderen/

Nog vragen:  
bekijk de FAQ of mail naar sport.desleutel@fracarita.org
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Community Reinforcement Approach (CRA):  
leren van een partner in de drughulpverlening 

Community Reinforcement Approach (CRA) is een  
evidence based praktijk in de verslavingszorg (zie 
kader). Verslavingszorg “Vita“, een afdeling van  
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jan-Baptist, heeft  
ervoor gekozen om de CRA-methodiek te 
integreren in hun werking. Gezien De Sleutel  
met dezelfde uitdaging bezig is, leek dit een 
unieke gelegenheid om in gesprek te gaan met 
An Vermeiren, Liselot Van De Veire en Marlies 
Willems. Wat was hun motivatie om met CRA aan 
de slag te gaan? Hoe beleven zij de meerwaarde 
van deze praktijk? Wat betekent CRA voor hun 
patiënten.

Hoe is het idee gegroeid om CRA toe te  
passen?
We zijn er een tweetal jaar geleden mee gestart toen we 
van de directie de vraag kregen om een zorgstrategisch 
plan op te stellen van onze werking. De bedoeling was dat 
we onze werking in kaart brachten. Gaande van wat we 
doen tijdens een voorzorg (= intakegesprek), wat we doen 
éénmaal mensen op de afdeling verblijven, en zo verder 
tot de fase van nazorg. Je kan de dagelijkse werking vanuit 
verschillende invalshoeken benaderen. Wij hebben daar een 
tijd over nagedacht en dan gekozen om dit te doen vanuit 
de zorgnoden van de patiënt. Vanuit welke ‘zorgnoden’ 
doet deze een beroep op ons en hoe spelen we met de 
verschillende disciplines van ons team hierop in? Welke 
interventies doen we, met welke doelstellingen en wat zijn 
onze concrete acties? Deze inventaris hebben we in 2016 
voor-gesteld aan onze directie en toen kwam de volgende 
vraag; in welke mate is dat wat we doen “evidence based”? 
We hebben hierover in ons team nagedacht en we dachten 
dat veel dingen die we doen, eigenlijk aansluiten bij de 
Community Reïnforcement Approach. Om deze raakvlakken 
te onderzoeken hebben we professor H. Roozen uitgeno-
digd voor een tweedaagse training over CRA. We hebben  
dit met het volledige team gedaan, met alle disciplines  
en met alle teamleden. Zo konden we nagaan of het  
CRA-kader inderdaad verenigbaar is met wat wij al deden. 
Datgene wat we al goed deden kunnen we nu ook staven, 
met die meerwaarde dat CRA een globale structuur 
biedt van 18 levensdomeinen, met meer systematiek. 
We hebben dus niet voor CRA gekozen met de wens om 
alles in onze werking te veranderen. We zijn vertrokken 
van de zorgnoden van ons doelpubliek en we hebben die 
georganiseerd via het model van CRA.

Hoe hebben jullie CRA vertaald naar de  
dagelijkse werking op de VITA?

Het theoretische CRA-model moet je altijd nog vertalen  
naar je eigen, specifieke setting. Bijvoorbeeld: abstinentie  
ga je in een ambulant centrum anders benaderen dan in  
een residentieel centrum. CRA is een pragmatisch model. 
We hebben onder andere voor CRA gekozen omdat het 
vertrekt vanuit een positieve benadering. CRA hanteert  
een eenvoudige taal en laat patiëntenparticipatie toe.  
CRA reikt tevens een aantal praktische instrumenten aan. 
Een voorbeeld hiervan is de PAL, de plezierige activiteiten 
lijst, die we tijdens de opname aanbieden. Die lijst 
kan een opening zijn om te zoeken en te spreken over 
vrijetijdsinvulling. Samen met de patiënt staan we stil bij 
hoe hij zijn vrije tijd en persoonlijke tijd wil invullen. Hieraan 
worden indien nodig doelen en acties gekoppeld. Daarnaast 
vragen we aan de patiënt om persoonlijke doelen op te 
stellen voor elk levensdomein. CRA biedt een structuur om 
de acties te continueren en de draad te blijven vasthouden. 
Ook de verschillende disciplines binnen het team worden 
gestimuleerd om hun aandacht te richten op de diverse 
levensdomeinen (bv. aandacht voor het netwerk: familie, 
kinderen, partner). CRA voorziet ook een aantal vragenlijsten 
die op de computer kunnen afgenomen worden. Belangrijk 
is verder de bekrachtiging van positief gedrag van de 
patiënt. In hulpverlening kan je de neiging hebben om stil 
te staan bij wat niet goed gaat (bv. herval) en daar als team 
veel energie aan te spenderen. CRA helpt om hiervoor 
aandachtig te zijn. De patiënt wordt aangemoedigd om 
verder te gaan in een constructief parcours en kan nieuwe 
doelen te stellen of inzetten op nieuwe domeinen.

Wat was de meerwaarde van de training 
door professor Roozen? 

De training is interactief, je doet samen oefeningen 
en het voelde soms aan als een teambuilding. Je werkt 
samen vanuit verschillende disciplines, maar vanuit een 
gezamenlijk kader. De training werd een keuzemoment.  
We beslisten nadien om onze werking via het CRA-model  
te systematiseren. Hierdoor hoopten we op een gedragen-
heid door het team. Het was fijn dat iedereen de kans kreeg 
om deel te nemen aan de training en dat niet gekozen werd 
voor een paar vertegenwoordigers. Op die manier loopt  
de implementatie gemakkelijker.

Op bezoek bij Verslavingszorg Vita te Zelzate
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Waren er geen weerstanden in het team?

Er waren zeker drempels. Mensen vroegen zich af ze 
hun persoonlijk kader moesten laten vallen? En of 
ze na de toepassing van de CRA-procedures nog wel 
voldoende tijd zouden hebben voor persoonlijk contact 
met de patiënt. Want werken met CRA vraagt dat je tijd 
steekt in voorbereidingen maken. We proberen onze 
werkwijze te vertalen in CRA-termen. We zijn onze 
patiëntenbesprekingen nog aan het organiseren, dit is 
nog een weg met veel vertaalwerk. Hierbij gebruiken 
we de 18 CRA-levensdomeinen – waar patiënten doelen 
kunnen rond opstellen – als leidraad. Het handboek kan 
een inspiratiebron zijn. Zo wordt het team ondersteund in 
de dagelijkse praktijk. We hebben als team ook een stem 
bij de selectie en prioritering van de doelen, bijvoorbeeld 
door hierover in gesprek te gaan met de patiënt. De visie 
van patiënt en deze van het team worden samengebracht. 
In feite is een belangrijk criterium: hoe bereiken we een 
verhoogde kwaliteit van leven? CRA past daarom in een 
herstelmodel. 

Hoe leeft CRA in een groepsprogramma? 

CRA was oorspronkelijk meer gericht op ambulante 
therapie en heeft een sterk individuele inslag. Wij hebben 
sommige terreinen wel veel meer uitgewerkt dan in de 
oorspronkelijke versie. Het vraagt dus wat vertaling naar 
een residentiële groep. Maar een groep heeft ook voordelen: 
want in een groep ga je breder, verruim je de horizon van 
een individu, door de interactie met de andere patiënten 
krijgt het individu interessante feedback. Of de patiënt zelf 
veel verandering voelt, vergeleken met vroeger, weten we 
niet goed. Veel patiënten zijn nieuw op de afdeling. Maar 
sommigen zijn hier natuurlijk vroeger ook al eens geweest. 
Misschien merken zij dat verschil. Het is in elk geval zo dat 
de vele praktische tools die de CRA-procedures aanbieden 
voor hen inspirerend en ondersteunend zijn. Dat wij nu 
één taal spreken vergemakkelijkt de communicatie. Ook de 
positiviteit die het model uitstraalt, maakt de werkrelatie 

beter. Volgens ons is er nu ook veel meer aandacht voor 
de familie, de kinderen, de partner, er is een grotere 
gedragenheid door en van het netwerk. 

Ten slotte: hebben jullie tips voor ons?

Zorg voor genoeg tijd om in dit transitieproces te gaan. 
Maar je moet het warm water niet uitvinden. Integreer 
wat je al hebt met het CRA-model. Onderzoek hoe de 
aangeboden kaders aansluiten bij jullie setting. CRA biedt 
een begrippenkader en een werkwijze die je kan helpen om 
transparant te zijn over wat je doet. Maar wat je wanneer 
gaat doen, dat kan je zelf bepalen.

Dankzij CRA komen de goede dingen 
die patiënten doen sterker uit de verf.

CRA via positieve bekrachtiging: wat?
Community Reinforcement Approach, afgekort CRA, 
laat ons toe om op structurele wijze interventies op 
verschillende levensterreinen te combineren zodat we 
inspelen op de noden en verwachtingen van cliënten.  
Maar CRA gaat verder dan het herstel van de opgelopen 
schade, CRA wil dat de verslaafde leert om een leven op te 
bouwen dat belonend is zonder dat er middelenmisbruik 
aan te pas komt. Een verslaving overwinnen is niet alleen 
een kwestie van stoppen met iets te doen dat ongewenst 
is. Niet meer gebruiken betekent dat er een leegte ontstaat. 
CRA gaat over de ontwikkeling van een alternatieve 
levensstijl die in de plaats komt van de verslaving. Het 
gaat om de ontwikkeling van een levensstijl die op 
zichzelf bevredigend is en geïntegreerd kan worden in de 
gemeenschap waarin een persoon leeft. Een levensstijl  
die meer belonend is dan middelen gebruiken.
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[Opleiding]

Samenwerking met Leerpunt in de kijker  

Bijleren om mee te kunnen op het werk, in een 
opleiding of om sterker te staan in je persoonlijk 
leven? Voor volwassenen die minder schoolop-
leiding en kansen kregen, is dit geen evidentie. 
Ook de cliënten in de langdurige therapeutische 
programma’s hebben als gevolg van hun periode 
van druggebruik vaak een probleem bij gebrek 
aan scholing of opleiding. Om die leemte op te 
vullen wordt in de afdeling van Merelbeke samen-
gewerkt met Basiseducatie. 

Naast een open aanbod organiseert Leerpunt cursussen op 
vraag. Sinds 4 jaar doet ze dat ook in samenwerking met De 
Sleutel. Op dinsdagnamiddagen geeft lesgeefster Erika cur-
sussen ‘Nederlands’ en ‘Slim Beheer’ in de Therapeutische 
Gemeenschap Merelbeke (TGM). Wij hadden het met haar 
over lesgeven in De Sleutel. Je leest haar verhaal hieronder 
samen met de feedback die cliënten over haar cursus gaven. 

Erika, hoe ontstond de samenwerking met  
De Sleutel?

CBE Leerpunt stelt haar aanbod regelmatig aan doorverwijzers 
en samenwerkingspartners voor tijdens infosessies, genaamd 
‘Broodje Basiseducatie’. Leen De Wit, afdelingshoofd van de 
TGM, was in het najaar van 2014 aanwezig op één van onze 
sessies. Op haar vraag zijn we aan tafel gaan zitten om sa-
menwerkingsmogelijkheden te bespreken. Het TGM-team 
wilde een basisopleiding integreren in haar behandelprogram-
ma. Voor de uitwerking daarvan dacht Leen aan CBE Leerpunt. 
Toen al was onze werking niet onbekend bij de TGM. Regelma-
tig werden cliënten op het eind van hun behandeling doorver-
wezen naar het open aanbod van CBE Leerpunt. In het nieuwe 
behandelprogramma zouden de cliënten al bij de start van 
hun behandeling vorming krijgen en die vorming zou door-
gaan in de Therapeutische Gemeenschap zelf. In oktober 2015 
startte mijn collega Joke met lesgeven in Merelbeke. In januari 
2017 nam ik het van haar over. 

Welke cursussen geef je aan onze cliënten?

Ik geef cursussen ‘Nederlands’ en ‘Slim beheer’. De cur-
sus Nederlands duurt 8 weken. ‘Slim beheer’ is 6 weken. 
De cliënten, of cursisten zoals ik ze noem, krijgen telkens 
2,5 uur les op dinsdagnamiddag. Op vraag van De Sleu-
tel besteed ik in de cursus Nederlands aandacht aan het 
schrijven van formele brieven of het opstellen van bepaalde 
aanvragen die cliënten binnen de TGM moeten doen, aan-
vragen gericht aan de sociale dienst bijvoorbeeld. Bij ‘Slim 
beheer’ ligt de focus op het organiseren van je paperassen 
en budgetbeheer. In de les komt er bijvoorbeeld iemand 
uitleg geven over de facturen die de cursisten van De Sleu-
tel ontvangen. Naast de concrete opdrachten die ik vanuit 
De Sleutel krijg, probeer ik in te spelen op de noden van 
cursisten. Zo schrijven we in de cursus Nederlands naast 
sollicitatiebrieven ook eens een liefdesbrief. Tijdens ‘Slim 
beheer’ maakten we dit jaar kerstkaarten. De cursisten kre-
gen niet alleen de opdracht om met een klein budget leuke 
kaarten te maken maar konden zich, op hun vraag, eens 
creatief laten gaan. We gingen ook op uitstap naar de Kring-
winkel. Daar zagen de cursisten onder andere een aantal 
ex-bewoners van de TGM aan het werk. 

Vorig schooljaar hadden we tijd om aan de cursussen nog 
wat extra lessen te koppelen. We organiseerden een aantal 
lessen rond het thema ‘nieuws’. De cursisten maakten een 
krant, gingen naar de bib en kregen zelfs een lezing van 
Nieuwsblad-journalist Steven De Bock. 

Bij Basiseducatie wordt er in de lessen Neder-
lands heel wat aandacht besteed aan leesplezier. 
Doe jij dat ook in de TGM?

Ja. Ik eindig de les Nederlands altijd met een half uur voor-
lezen. Op dit moment lezen we het boek ‘Is dit een mens’ 
van Primo Levi. Dat is een autobiografie van een man die 
het concentratiekamp van Auschwitz overleefde. Tijdens 
de les lees ik voor en beantwoorden de cursisten de vragen 
die ik stel. Ofwel lezen de cursisten zelf een stuk voor. Door 
voor te lezen werk ik aan taalbevordering, wat ik als lesgever 
moet doen. Maar tegelijk werk je aan veel meer dan dat: 
aan empathie bijvoorbeeld, het zich kunnen inleven in de 
personages van het boek. Ik ben ervan overtuigd dat samen 
verhalen lezen mensen verbindt. Ik merk trouwens dat dit  
boek erg aanslaat bij de bewoners van de Therapeutische 
Gemeenschap. Het inspireerde een paar van hen om 
een aanvraag te doen voor een bezoek aan het Fort van 
Breendonk.
 

Basiseducatie helpt laaggeschoolde volwassenen om in hun eigen 
tempo de kennis op vlak van taal, wiskunde, ICT of maatschappij-
oriëntatie op te frissen en te versterken. Verspreid over gans 
Vlaanderen vind je 13 Centra voor Basiseducatie. In de regio Gent-
Meetjesland-Leieland is Centrum voor Basiseducatie (CBE) Leerpunt 
actief. Laaggeschoolde volwassenen kunnen er in de leslokalen in 
Gent, Eeklo en Deinze terecht voor heel wat cursussen.
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Heb je het idee dat je met de cursussen in TGM 
ook effectief iets bereikt?

Op zo’n korte periode kan je geen wonderen verrichten. Ik 
kan mensen een aantal praktische zaken aanleren zoals een 
goede brief opstellen maar in 8 weken zal je niemand naar een 
hoger taalniveau brengen. Ik zie deze cursussen daarom als 
teaser. Misschien maak ik de mensen op deze manier warm 
om later de stap naar een cursus in Leerpunt te zetten, of naar 
een opleiding bij de VDAB? Sowieso probeer ik hen altijd een 
keer mee te nemen naar Leerpunt. Zo kennen ze alvast de 
weg naar ons Centrum. Ik vraag mijn cursisten wel eens welk 
woord er in hen opkomt als ze aan hun schooltijd terugden-
ken. ‘Spijt’ is wat de meesten zeggen. Ik hoop dat ik op z’n 
minst een bescheiden bijdrage kan leveren aan het wegwerken 
van die spijt. 

Erika: “De bewoners worden ook steeds uitgenodigd  
om eens langs te komen bij Leerpunt waar o.m. het  

open aanbod van CBE Leerpunt kan gevolgd worden.  
Zo kennen ze alvast de weg naar ons Centrum”

Meer info: surf naar  
www.basiseducatie.be/gent-meetjesland-leieland

Hoe ervaren cursisten de lessen 
van Leerpunt?

“De lessen van Leerpunt zijn voor mij soms confronterend 
omdat ik merk hoe weinig ik onthouden heb van wat ik 
leerde op school. Gericht denken is voor mij een ramp! Tege-
lijkertijd is dit een kans om mijn geheugen op te frissen.

Het is mooi te zien hoe we als groep elkaar helpen om  
dingen te begrijpen en bij te leren.
Het bezoek aan de Kringwinkel vond ik heel interessant  
omdat het zoveel meer bleek te zijn dan een tweedehands-
winkel. Dat heeft mij verrast.” (D.)

“Ik haal wel iets uit de lessen van Leerpunt. Ik lees mijn boeken 
nu op een andere manier en geniet intenser. We doen hier in 
TGM veel huishoudelijke taken, ik ben blij dat ik op dinsdag 
ook eens mijn hoofd aan het werk kan zetten.” (K)

“Ik ondervind hier dat het nooit te laat is om te leren, maar 
soms voel ik mij ook dom omdat ik mijn school in de steek 
gelaten heb. Ik hoop later terug een opleiding te kunnen 
volgen.” (M.)

“Eerst dacht ik dat ik even vlot kon schrijven als ik praat. 
Maar al snel bleek dat ik toch nog wat moeite had met de 
dt-regel en met het gebruik van leestekens. Ik was verbaasd 
door het bezoek aan de Kringwinkel. Vroeger wilde ik zeker 
geen tweedehands hebben; nu kijk ik er anders naar.” (K.)

“Mijn moedertaal is Frans. Tijdens de lessen op dinsdag voel 
ik mij veilig. Af en toe ben ik wel slecht gehumeurd. Maar 
door dan toch actief mee te doen-zelfs al vind ik het saai- 
merk ik dat ik toch iets bijleer. Later wil ik terug studeren: 
wiskunde, biologie, … “ (G.)

“Het zelf maken van kerstkaarten vond ik eerst maar niets, 
tot ik er toch aan begon. Het werd een succes. Ik heb ze dan 
toch opgestuurd naar mijn familie. Erika gaf mij een schriftje 
om terug schoonschrift te leren schrijven, nu schrijf ik nog in 
drukletters, maar ik wil weer zoals vroeger kunnen schrijven.” 
(E.)

“ Door het boek dat we nu lezen, kreeg ik zin om terug een 
bezoek te brengen aan het Fort van Breendonk. We hebben 
nu een verzoek geschreven en ingediend bij de staf om dit 
te mogen doen. Ik hoop dat, door geconfronteerd te worden 
met het leed van anderen, ik mijn eigen problemen beter kan 
relativeren.” (M.)

Gedichten van  
cursisten 

Plotseling
als ik bij jou ben,

waait de wind 
mysterieus

voorbij.
Oh, ik ben jaloers!

(K. & D.)

In de lente
als de regen valt,
wandelen jij en ik

vol overgave
over de weiden.

Geef mij een kus! 
(G.)

Elke avond,
als ik bij jou ben,

spelen wij
zij aan zij

heen en weer.
Wow!
(E.)

Bij momenten 
als het ijskoud is, 

hangt er nevel
zachtjes voor mij.

Niet te doen!
(L.)

In de schaduw
als het stil is,
zoen je mij

vol verlangen
op mijn neus.

Zotteke!
(K.)

© Leerpunt
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Terwijl de meeste bewoners van de therapeutische 
gemeenschap in Merelbeke nog in dromenland 
vertoeven, staan 3 bewoners om 6 uur ‘s ochtends 
buiten een eerste sigaretje te roken. Ze wachten 
op Johan Van de Walle, trainer bij team preventie. 
Voor hen vandaag geen keukendienst of bewoners- 
vergadering maar wél een sleutelspel. 

Om 6.15 uur rijdt Johan de Hundelgemsesteenweg op 
en om 6.20 uur krijgen de bewoners hun eerste briefing: de 
bestemming vandaag is het Jezuïtencollege Sint-Jozef in 
Turnhout. Honderdtwintig 15-jarigen krijgen er vandaag te 
horen hoe drugs invloed hebben op de hersenen. Daarnaast 
zullen de leerlingen het levensverhaal van één van hen be-
luisteren. De getuigen zijn best zenuwachtig maar Johan 
stelt ze gerust: ‘hun levensverhaal zal indruk maken… dat 
doet het namelijk elke keer’. De interactieve workshop van 
de trainer, een getuigenis van een bewoner van de therapeu-
tische gemeenschap en de activiteiten uit de leerlingenbun-
del ‘Unplugged’ (www.unplugged123.be) vormen samen 
een projectdag genaamd ‘sleutelspel’. Elk jaar organiseert 
team preventie in samenwerking met de therapeutische 
gemeenschap 10 sleutelspelen. Vanaf april kunnen scholen 
zich inschrijven voor het volgend schooljaar en uit ervaring 

weten we dat de vraag naar sleutelspelen bij de scholen  
groter is dan het aanbod. 

8 uur, Turnhout. Op het internaat van het Sint-Jozefcol-
lege is er veel bedrijvigheid. De studenten ontbijten, over-
lopen de laatste lessen en maken zich klaar voor de laatste 
schooldag voor het weekend. Onder hen ook een grote 
groep derdejaars. Zij hoeven hun rugzak niet vol te stouwen 
met de mappen en boeken die ze elke vrijdag meenemen. 
Wat ze vandaag nodig hebben, is enkel hun concentratie- 
en luistervermogen. Terwijl de leerlingen verzamelen in de 
conferentiezaal zien we de nervositeit stijgen bij de bewo-
ners van de therapeutische gemeenschap. Johan deed dit al 
tientallen keren en straalt rust en zekerheid uit maar voor 
de getuigen is het elke keer weer spannend. Hoe zullen de 
leerlingen reageren wanneer ze hun zeer persoonlijk verhaal 
vertellen?
 
Effectieve drugpreventie

9 uur, de grote groep jongens en meisjes worden onder-
verdeeld in kleine groepen en de workshops gaan van start. 
Johan zal de studenten 100 minuten weten te boeien door 
hen onder andere de werking van de hersenen uit te leggen. 
Tijdens zijn uitleg doet hij ook een beroep op hun inbreng 
door hen per twee aan het werk te zetten, door vragen te 
stellen en hen uit te dagen om zelf een mening te vormen 
over alcohol, tabak en drugs. We weten namelijk dat – om 
aan effectieve drugpreventie te doen – het niet voldoende 
is om kennis over te dragen. Leerlingen met elkaar laten 
praten over het thema en leerkrachten trainen zodat ze zelf 
een stukje van de projectdag kunnen opnemen, is dan ook 
één van de successleutels van zo’n projectdag. Daarnaast 
dagen we de leerlingen via allerhande methodieken uit om 
hun persoonlijke en sociale vaardigheden te versterken. Dat 
de leerkrachten in Turnhout enthousiast hun rol opnemen 
is dan ook een pluspunt. Wanneer ik een leerkracht vergezel 
naar het klaslokaal vertelt ze me dat het schoolteam en de 
directie er een erezaak van maakt om deze dag ten volle te 
benutten. Dat er dan geschoven moet worden in lokalen 
en uurroosters is bijkomstig. Terwijl getuige Bram (1) een 
plaatsje zoekt in de kring, worden de leerlingen tot stilte 
aangemaand door hun klastitularis. Na een korte inleiding 
begint Bram, 35 jaar en vader van 3 kinderen aarzelend 
aan zijn verhaal. Zijn verhaal is goed voorbereid en hij kan 
terugvallen op een training die Johan gaf, een tijdje terug. 
In die training krijgen de bewoners van de therapeutische 
gemeenschap een leidraad om hun verhaal te vertellen. 
Deze getuigenis wordt ook gezien als een belangrijke mijl-
paal in hun herstel. Bram vertelt over zijn gelukkige jeugd, 
zijn schooltijd, de relatie met zijn ouders. Wanneer hij aan 

Het leven zoals het is, een sleutelspel 
in het college van Turnhout

[Preventie]

Leerlingen tijdens de projectdag 
aan het werk in materiaal 
van Unplugged. “Moet de 
minimumleeftijd alcohol omhoog” 
is één van de vragen die op tafel 
komen? 
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zijn tienerjaren komt, vertelt hij hoe hij als 14-jarige drank 
kocht in de supermarkt en stiekem dronk in het park. Er 
willen bijhoren, rebelleren ten opzichte van je ouders is van 
alle tijden, de herkenning bij de jongeren is dan ook groot. 
Wanneer het woordje ‘wiet’ roken aan bod komt, zie ik een 
paar jongens nieuwsgierig rondkijken. Wie van hen zou al 
in aanraking gekomen zijn met joints? 

Nu hij verteld heeft over zijn puberperikelen neemt Bram 
een pauze om iets te vertellen dat hem nog steeds zwaar 
valt. Aarzelend vertelt hij over de tragische gebeurtenis die 
zijn wereld op zijn kop zette. Zijn verslaving manifesteerde 
zich daarna nog meer. Weg zijn van de wereld, werd een 
noodingreep om verder te kunnen. De groep is inmiddels 
erg stil. Ik zie een meisje die tegen haar buur fluistert: ‘Erg 
hé’. De leerkracht zal me achteraf vertellen hoe ook zij  
ontroerd was door de breekbaarheid van Bram zijn verhaal. 
Om de spanning wat kwijt te geraken vraagt Bram of er al 
vragen zijn in de groep. In sommige groepen zijn er amper 
vragen maar voor deze groep is dat anders. Het meisje 
rechts van me steekt van wal: ‘Waarom wil je wel van de 
drugs af maar herval je steeds opnieuw?’

‘Mijn kinderen verdienen beter…’ 

Bram vertelt over het beloningsysteem in de hersenen en 
over hoe de zin om te gebruiken (=craving) je soms dingen 
laat doen waarvan je achteraf weet dat ze levensbedreigend 
waren. Terwijl Bram de mechanismen van verslaving een-
voudig uitlegt, komt de volgende vraag al: ‘En wat leer je in 
de therapeutische gemeenschap?’

“Toen ik gebruikte, hoefde ik niet veel te voelen. Pas nu 
ik wat verder sta in mijn herstel, voel ik mijn emoties terug-
komen. Dat is een voordeel, maar ook een nadeel want 
nu moet ik leren omgaan met alles wat ik voel en vroeger 
hoefde dat niet. In de gemeenschap leren we ook hoe we 
met conflicten moeten omgaan want van nature heb ik wel 
een kort lontje. Al deze dingen sterken me in de hoop dat ik 
binnenkort terug bij mijn gezin kan wonen want dat is het 
enige wat ik écht verlang. Ik heb veel mensen teleurgesteld 
en nu moet ik hen tonen dat ik veranderd ben…”

De leerlingen stellen nog een heleboel vragen maar de 
laatste rondt het geheel mooi af: ‘Vanwaar kwam de zin om K
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je leven terug in handen te nemen?’ Bram antwoordt kort 
maar krachtig: ‘Mijn kinderen verdienen beter…’ 
In het lokaal naast ons is de leerkracht bezig met de oefe-
ningen uit Unplugged. 

‘Moet de minimumleeftijd voor het drinken van alcohol 
opgetrokken worden’? De leerlingen zijn het niet met elkaar 
eens en dat levert een boeiende discussie op. ‘Alcohol is toch 
geen drugs?’ argumenteert een jongen. Zijn buurmeisje is het 
daar niet mee eens. Ze verwijst naar Johan die eerder vertelde 
over de invloed van drugs op het brein. Zij bestempelt alco-
hol wel als een drug. Ook de oefening ‘Streetwise’ lokt veel 
reacties uit. De leerlingen lezen de verhalen van 6 fictieve per-
sonages en duiden aan over wie ze het meest bezorgd zijn. 
Op die manier onderscheiden ze de beschermende en risico-
factoren die gelinkt worden aan het 3M-model (2). 

15.30 uur, wanneer op het einde van de middag een 
leerkracht de volledige groep aanspreekt, horen ze hoe de 
school voor hen een veilige haven probeert te zijn. Een plek 
waar leerlingen altijd iemand hebben om op terug te val-
len. Dat daarvoor een heel team in het leven is geroepen 
toont de betrokkenheid van de school om te investeren in 
het welzijn van zijn leerlingen. Dat drugs niet getolereerd 
worden op school is één zaak, maar dat leerlingen bij het 
‘Parsivalteam’ terecht kunnen voor een gesprek, advies, een 
doorverwijzing is minstens even belangrijk. 

Om 18.30 uur en na een rit van 103 km zit de dag erop 
voor de getuigen en voor Johan. Wanneer ze diezelfde avond 
de brieven uithalen die ze kregen van de leerlingen springt 
één zin in het oog: “ Bedankt voor je moedige verhaal en we 
hopen dat het je lukt om drugsvrij te leven…’ 

Dat dit naadloos aansluit bij de slogan van De Sleutel is 
mooi meegenomen: ‘mensen kansen groeien…’

Leerlingen krijgen inzicht in risicofactoren drugs. 
Jaarlijks organiseert team preventie een aantal sleu-
telspelen in nauwe samenwerking met bewoners van 
de therapeutische gemeenschap uit Merelbeke. Het 
concept van deze projectdagen blijkt een succesnum-
mer. Om effectief te zijn, is het belangrijk dat het geheel 
goed gekaderd en voorbereid wordt. Zowel voor de  
leerlingen, leerkrachten als voor getuigen.

(1)  Bram is een fictieve naam om de identiteit van onze cliënt te 
beschermen.

(2)  Het 3M-model (Mens – Milieu – Middel) 
Niet iedereen die experimenteel gebruikt loopt evenveel risico om 
een probleemgebruiker te worden. Dit is afhankelijk van een samen-
spel van verschillende risico- en beschermende factoren. Het risico 
om een probleemgebruiker te worden en verslaafd te worden aan 
drugs, wordt bepaald door 3 groepen van factoren.
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Op een steenworp van het Centraal Station in 
Antwerpen bevindt zich het dagcentrum van 
drughulpverlening De Sleutel. We hebben er af-
gesproken met Nicolas Watrin en Eline Ockers. 
Het is er druk. Collega’s duiken elkaars bureau 
in om advies in te winnen, op de gang wisselen 
ze ervaringen uit en op een vergadering wordt 
alle beschikbare informatie over hun cliënten op 
tafel gelegd. “Schoenen, chocolade, een sigaret 
of drugs, het zit in de mensen ingebakken om 
zichzelf te belonen. Maar het probleem is dat we 
niet bewust genoeg omspringen met die reflex.” 

Als we in de Dambruggestraat in Antwerpen aankomen, is 
de deur van het dagcentrum van De Sleutel nog niet open. 
Afdelingshoofd Anja Opdebeeck laat ons binnen. “Straks 
gaat het slot van de deur”, vertelt ze. “Elke dag houden we 
vrije consultaties. Dan kunnen onze cliënten gewoon bin-
nenlopen en meteen in gesprek gaan met een therapeut. 
Want mensen met een drugproblematiek hebben weinig 
structuur. Als je hen een vaste afspraak geeft, is de kans 
groot dat ze niet komen. Het opdaagpercentage ligt maar 
tussen 65 en 70%.” 

Beleidsarts Nicolas Watrin en teamlid Eline Ockers 
zitten in vergadering. Ze analyseren en evalueren alle 
info over nieuwe cliënten om samen tot een advies te ko-
men over het verdere traject. Er staan nog 5 dossiers op 
het programma. We nemen intussen plaats in het bureau 
van Anja. “Onze dienstverlening bestaat uit 3 grote delen: 
oriëntatie, indicatie en behandeling”, legt ze uit. “Eerst 
brengen we alles in kaart: hulpvraag, sociaal leven, job of 
opleiding, woonst, financiën, fysieke en psychische ge-
zondheid. Al die info bespreken we samen. Daarna volgen 
adviesgesprekken waarin we de verdere stappen afwegen. 
We kunnen doorverwijzen, bv. naar opname, of binnen het 
dagcentrum individuele begeleiding of een groepstraject 
voorstellen. Het doel is om middelenvrij te geraken of om 
het gebruik sterk onder controle te krijgen en opnieuw een 
zinvolle dagbesteding te vinden.”

Chocolade en schoenen

De vergadering loopt af en meteen schakelt het team een 
versnelling hoger. Ieder heeft zijn eigen taak en het huis 
gonst van de activiteit. Gelukkig weet Anja Eline bij de 
kraag te vatten. Eline is pas 24, maar heeft heel bewust 
gekozen om in De Sleutel te werken. “Drugs zijn elke dag 
aanwezig in onze maatschappij, voor de een subtieler dan 

“Het is onze taak om de marginalisering  
van drugproblemen tegen te gaan”
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[Hulpverlening]

voor de ander. Dat thema is dus heel belangrijk, maar toch 
wordt het vaak naar de achtergrond geschoven. Het is onze 
taak om die marginalisering van drugproblemen tegen te 
gaan.”

Nicolas komt even poolshoogte nemen. Of hij nog 
even 5 minuutjes heeft om wat werk te doen. Intussen 
pikt hij in op wat Eline vertelt. “Weet je. Van nature zoe-
ken mensen naar beloning. Ze kopen schoenen of nieuwe 
gadgets, eten te veel chocolade, drinken een pint te veel of 
roken een sigaret. Drugs zitten in diezelfde sfeer. Nadien 
komt pas de spijt. Maar dat gedrag wordt niet erkend en 
dan zie je dat we onszelf verliezen. Hoe we met ons ver-
stand moeten omgaan, wordt onderdrukt door onze goes-
ting en onze beloningen. We laten ons heel snel verleiden. 
Omdat we daar niet bewust mee omgaan, helpen we de 
wereld om zeep.”

Als we vragen wat deze werkplek interessant maakt, 
moet Eline niet lang nadenken. “Dat ik de vrijheid krijg hoe 
ik mijn cliënten benader en met hen aan de slag kan zon-
der autoriteit. Het geeft me een warm gevoel als ik merk 
dat ik mensen kan helpen en dat er een verandering ont-
staat, hoe klein ook. Het is bovendien comfortabel dat ik 
bij mijn collega’s te rade kan gaan en ervaringen kan uit-
wisselen. Dat we open kunnen praten, is een enorm voor-
deel. Zeker in het begin, wanneer je met verhalen wordt ge-
confronteerd die zwaar wegen of die heel dicht bij je eigen 
leefwereld komen. Omdat ik nieuw ben, krijg ik supervisie 
van collega’s. Dat houdt ook in dat ik kan reflecteren over 
mijn eigen gevoelens en over het werk dat ik lever.”

Onbekend terrein

Eén van die collega’s is Nicolas. Hij schuift een stoel bij, 
kopje thee in de hand. “In de 17 jaar dat ik hier actief ben, 
is al veel veranderd”, vertelt hij. “We zijn geëvolueerd naar 
een inzichtelijk gespecialiseerd verslavingscentrum. Versla-
vingszorg is een specialisatie op zich, waarvoor momenteel 
geen specifieke opleiding bestaat. We hebben stap voor 
stap expertise opgebouwd. Elders in de zorgverlening is 
verslaving nog altijd een onbekend terrein.”

“Let wel, we doen niet aan gedwongen hulpverlening”, 
komt Anja tussen. “We doen een aanbod, maar het is aan de 
cliënt om dat te aanvaarden of niet. We werken wel samen 
met justitie. Wie in Antwerpen voor het eerst tegen de lamp 
loopt met drugs op zak, kan kiezen: ofwel een boete betalen 
ofwel bij ons langskomen voor therapeutisch advies. Wie al 
eerder veroordeeld werd, kan bijvoorbeeld de maatregel op-
gelegd krijgen om een begeleiding te volgen. Als die cliënt 
daarmee instemt, gaan we aan de slag. Het is niet werkbaar 
als cliënten geen minimale basis van motivatie tonen.”
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Nicolas knikt. “Niet iedereen is meteen bereid om met al-
les te stoppen. We moeten daar realistisch in zijn. Cliënten 
met een zware verslaving kunnen hier dagelijks metha-
don of een ander vervangmiddel krijgen. Dat heet substi-
tutiebehandeling. Op die manier ondervinden ze minder 
hunkering, hebben ze geen ontwenningsverschijnselen en 
ontstaat er meer ruimte om aan de problematiek zelf te 
werken. Het doel is om dat product af te bouwen, maar bij 
sommigen kiezen we ervoor om een bepaalde dosis aan 
te houden, omdat de kans op herval anders te groot is. We 
zijn goed bezig als we bijdragen aan hun kwaliteit van leven 
en we focussen op elke positieve stap die we zetten. Ik ben 
gedreven en gemotiveerd om de cliënten het nodige inzicht 
te geven, maar als ze een andere weg inslaan, dan moeten 
we die keuze respecteren”, zeg hij. 

“Kijk, het is belangrijk om voldoende empathisch te 
zijn en om betrokkenheid te tonen, maar ik heb geleerd 
om de knop om te draaien. Dat is voor een stuk ervaring 
die speelt, maar evengoed ook mijn karakter. Ik vind het 
wel vermoeiend om elke keer opnieuw het psychische en 
emotionele lijden van mensen te aanhoren. Je mag niet 
afgevlakt geraken en dat vraagt energie in je hoofd. In dat 
opzicht zou onze job erkend mogen worden als een zwaar 
beroep.”

Een soort vriend

In de gang komen we Lotte Simons (26) tegen. Ook zij is 
hier nog niet zo lang gestart. “Het is inderdaad zoeken 
naar een manier om de verhalen niet mee naar huis te ne-
men”, bevestigt ze. “Dat lukt me steeds beter, door bewust 
activiteiten in te plannen na het werk bijvoorbeeld. Je leert 
hier met de voetjes op de grond te blijven. Een probleem  

11

is maar zo groot als de context waarin je het bekijkt.”
In het dagcentrum hangt duidelijk een vriendschappelijke 
sfeer. “Wellicht omdat we heel dicht bij elkaar staan”, zegt 
Nicolas. “Ik kan hier rustig mezelf zijn, ook naar de cliënten 
toe. Het gaat er hier niet klinisch aan toe. Daardoor ben ik in 
staat om goede contacten op te bouwen. Ik zie mijn cliënten 
heel regelmatig en voor sommigen ben ik een soort vriend 
geworden. Nadien springen ze nog wel eens binnen, ze stu-
ren een kaartje of slaan een babbeltje als ik hen tegenkom in 
de stad. Ik voel dat ze heel positief tegenover ons staan.”

We zoeken onze weg door het gebouw, naar de straat. 
Aan het onthaal is Eline intussen al weer druk bezig met te-
lefoons te beantwoorden en papieren te doorsnuffelen. Er 
zitten 2 mannen in de wachtzaal. Hier stopt het voor ons, 
maar niet voor hen. 

Bron: Dichtbij

Nicolas Watrin:  
“Ik ben gedreven en gemotiveerd 
om de cliënten het nodige inzicht 
te geven, maar als ze een andere 
weg inslaan, dan moeten we die 
keuze respecteren” 

Eline Ockers:  
“Drugs zijn elke dag aanwezig  

in onze maatschappij, voor de een 
subtieler dan voor de ander”

Dagcentrum Antwerpen in cijfers
Het dagcentrum in Antwerpen is een ambulant  
centrum voor oriëntatie, indicatie en behandeling 
van mensen met een drugproblematiek. Het staat 
open voor minder- en meerderjarigen, maar in de 
praktijk komen er vooral 18-plussers, waarvan een 
grote groep tussen 25 en 35 jaar.
In Antwerpen werken 18 medewerkers, die samen 
950 cliënten per jaar begeleiden, goed voor 10.000  
interventies per jaar. 
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Ambulant centrum  
De Sleutel is verhuisd  
in Gent

Eind februari is het dagcentrum De Sleutel Gent van 
de Stropkaai 38 verhuisd naar de Jozef Guislainstraat 
te Gent. Het ambulant centrum opende op maandag 
5 maart de deuren op het nieuwe adres op de campus 
Guislain nabij de Palinghuizen te Gent. Het algemeen 
telefoonnummer (09 234 38 33) en het contactmailadres 
(dcg.info@fracarita.org) blijft behouden. 

Het dagcentrum blijft bereikbaar tijdens de vertrouwde 
openingsuren met het vertrouwde aanbod.

Nieuw adres:
Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent.
De contactgegevens wijzigen niet:  
T  09 234 38 33  
E  dcg.info@fracarita.org. 

Openingsuren

Ma: 10u30-12u30 en 13u-21u

Di: 9u00-12u30 en 13u-17u

Woe: 9u00-12u30 en 13u-17u

Do:  9u00-12u30 en 13u-17u

Vrij:    9u00-12u30 en 13u-15u 

Weerwerk, sterk in maatwerk. Maar ook sterk in  
verhuizen…

In maart van 2017 is zowel de werking in  
Antwerpen als die van Gent verhuisd naar een  
andere locatie.

Weerwerk Antwerpen heeft een gebouw ge-
huurd op het domein van Maatwerkbedrijf De Brug 
in Mortsel. Deze verhuis betekende een verade-
ming voor onze Antwerpse collega’s.

In de Van Trierstraat waren de burelen en de 
atelierruimte gescheiden van elkaar, slechts 200 
meter, maar toch een grote barrière.

In de van Trierstraat was er geen buitenruimte 
waardoor alle voertuigen elke avond binnen moes-
ten geparkeerd worden. Dit had als voordeel dat we 
daar zeer goede chauffeurs hebben gekweekt. Maar 
tot daar de voordelen….

Nu hebben we voldoende bureelruimte voor 
de ganse werking, de atelierruimte is voldoende 
ruim en er is een mooie buitenruimte. Dit nieuwe 
gebouw zal een nieuwe boost geven voor de ganse 
werking in Antwerpen.

In Gent zijn we partner van het project op de 
UCO-site, Maisstraat te Gent. We hebben een stuk 
van het oude gebouw aangekocht en volledig ver-
bouwd. De timing van dit project heeft ons gedwon-
gen om ook in maart 2017 tussentijds te verhuizen. 
Gelukkig konden we die tussentijdse verhuis voor  
8 maanden realiseren op de UCO-site zelf. Met  
dank aan de collega’s van de stad Gent, Ateljee en 
OTC Gent.

In december 2017 zijn we dan voor de tweede 
keer in één jaar verhuisd, maar nu naar onze defi-
nitieve stek op UCO. Ik denk te mogen stellen dat 
dit een geslaagde verbouwing is. Mooie lokalen 
met veel licht. De werking kan zich hier verder ont-
plooien in de komende jaren. Kom maar eens langs 
als je in de buurt bent. De officiële opening van 
de ganse UCO-site is gepland op zaterdag 16 juni 
2018 van 14u tot 18u. Iedereen welkom.

Verhuizen, ook voor 
Weerwerk…

[Uit het netwerk]
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Opioïde pijnstillers. We merken de laatste maanden 
een herhaalde media-aandacht rond het fenomeen. 
Berichten over fentanyl-doden, over problematisch 
shopgedrag. Stelt er zich ook bij ons een probleem 
met deze zware pijnstillers? Dr Cathy Matheï, verbon-
den aan Free Clinic, was één van de sprekers op onze 
herfstlezing eind november over dit onderwerp. Ze is 
tevens verbonden aan de KU Leuven. Ze kadert het 
fenomeen in een ruimer perspectief.

 
Opioïden zijn morfineachtige pijnstillers. Ze hebben 
een belangrijke plaats in de behandeling van pijn, 
maar hebben ook een aantal ernstige bijwerkingen. 
Opioïden werken immers verslavend. En dat merken 
we in de drughulpverlening. 

Klopt de vaststelling dat het aantal problematische 
gebruikers van opioïde pijnstillers in België toeneemt? 
Dr Matheï: Eigenlijk weten we dat niet. Wel weten we dat 
het gebruik van opioïden stijgt. Het lijkt dan logisch te 
stellen dat ook het aantal problematische gebruikers toe-
neemt. En we zien een aantal signalen, ook in drughulp-
verlening. Ook al mogen we de omvang van mensen die 
aankloppen met dergelijke verslaving niet overdrijven. Feit 
is wel dat zich hier op Free Clinic meer mensen met een 
primair probleem van opioïde pijnstillers aanmelden. Dat 
was voor mij de aanleiding om hierover onderzoek te doen. 
Een bijkomende factor was de situatie in de VS.
 
Laat ons eerst die pijnstillers situeren, welke groepen 
bestaan er? 
Dr Matheï: Bij de behandeling van pijn is het goed om te 
verwijzen naar de zogenaamde WHO-ladder. Voor een banale 
hoofdpijn neem je geen zware medicatie. Je begint met mid-
delen zoals paracetamol en ibuprofen. Pas als dit soort pijn-
stillers niet helpt, mag men overgaan naar de zogenaamde 
minder krachtige opioïden. Concreet hebben we het dan over 
tramadol en de tegenwoordig minder voorgeschreven codeïne. 
In laatste instantie heb je dan de krachtige opioïden, zoals 
fentanyl, oxycodone, morfine,... De aanpak van pijn moet dus 
stapsgewijze gebeuren. En als het om chronische pijn gaat, 
is een belangrijke aanbeveling dat men niet enkel medicatie 
voorschrijft, maar kiest voor een multidisciplinaire aanpak.

Wat is er zo gevaarlijk aan de opioïden?
Dr Matheï: Vooreerst is er het risico tot overdosis. Maar 
het kan ook leiden tot problematisch gebruik. Je kan er  

[Uit het netwerk]

Opioïde pijnstillers:  
wat als de verslaving toeslaat?

dus afhankelijk van worden. Bij een oudere populatie zijn 
er bijkomende risico’s. Opioïden worden ook vaker ge-
bruikt op hogere leeftijd. Bij deze categorie is er een groter 
risico op een accidentele overdosis. Dit kan als gevolg van 
interactie met andere geneesmiddelen, waardoor een vroe-
gere adequate dosis plots te hoog is. Bij hen is er ook een 
groter risico op vallen. Dit is een onderbelicht probleem. 
Ouderen zijn nu eenmaal gevoeliger voor de effecten van 
die middelen. 

Wat zijn oorzaken van het stijgend gebruik?
Dr Matheï: Er zijn aanwijzingen dat er onzorgvuldig wordt 
omgegaan met het voorschrijven van sterke opioïden. 
Maar er is duidelijk ook een te hoog verbruik van het iets 
minder krachtige tramadol.

In 2016 heeft 1 op 10 Belgen hiervoor minstens één 
voorschrift gekregen (op de totale populatie, dus niet enkel 
volwassenen). Tussen 2005 en 2014 zien we een verdub-
beling van het verbruik van opioïden. De top 3 in 2005 was 
tramadol, fentanyl en morfine. In 2014 is de derde plaats 
ingenomen door ocycodone dat pas in 2007 op de markt 
kwam. Die stijging heeft vooral te maken met het verove-
ren van marktaandeel. 

RIZIV waarschuwt voor medical shopping
In september 2017 waarschuwde het RIZIV voor een 
zorgwekkende stijging van het verbruik van opioïden. Uit 
onderzoek blijkt dat het verbruik van opioïden tussen 2010 
en 2016 fors is toegenomen. Het aantal verzekerden dat 
minstens 1 verpakking afhaalde, steeg in die periode  
met 32 %. De afgehaalde hoeveelheid nam eveneens met  
32 % toe.

In 2016 haalden 1.186.943 verzekerden minstens 1 ver-
pakking af. Dat verbruik kostte de ziekteverzekering 55,4 
miljoen euro. Vooral het chronisch gebruik van opioïden in 
hoge dosis is zorgwekkend. Een ‘chronisch grote verbrui-
ker’ verbruikt gemiddeld 1 dagdosis per dag gedurende 
een jaar. In 2016 telde ons land meer dan 30.000 dergelijke 
‘chronisch grote verbruikers’. Dat aantal is bovendien 
met 28 % gestegen ten opzichte van 2010. Eén op de 5 
grote chronische verbruikers was in 2016 ook jonger dan 
50 jaar. Opmerkelijk is ook het fenomeen van de ‘medical 
shopping’. Het onderzoek leert dat bijna 200 ‘chronisch 
grote verbruikers’ hun voorschriften verkregen na raadple-
ging van meer dan 10 artsen. Bijna 1000 ‘chronisch grote 
verbruikers’ ging de voorgeschreven opioïden afhalen bij 
meer dan 10 apotheken en 195 van hen bij meer dan 20 
apotheken.
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Hoe groot is het risico op verslaving ? 
Dr Matheï: Het is heel moeilijk om daar een juiste inschat-
ting van te geven. Cijfers uit onderzoek variëren tussen 
de 1 en de 26%. Men hanteert echter niet altijd dezelfde 
definitie van verslaving. Verder werden er enkel observati-
onele studies gedaan en waren onderzoekspopulaties niet 
onderling vergelijkbaar. Als we enkel kijken naar die studies 
met een correcte definitie van afhankelijkheid, dan ligt dat 
risico op het evolueren naar verslaving rond de 8%, voor 
de totale populatie. Maar als je inzoomt op mensen met 
een verhoogde kwetsbaarheid dan ligt de kans op misbruik 
hoger. En er is duidelijk een link met voorschrijfgedrag: hoe 
meer mensen men blootstelt aan een potentieel verslavend 
middel, hoe meer mensen effectief een probleem ontwikke-
len. In een recent artikel werd een duidelijke correlatie aan-
getoond tussen de duur dat men opioïden voorgeschreven 
kreeg na een operatie en de kans op ontwikkeling van een 
verslaving. Dus opioïden geven is een risico op zich. 
Is het probleem alleen een gevolg van een andere manier 
van voorschrijven of van de evolutie in pijnbestrijding?
Dr Matheï: Opioïden worden vaak voorgeschreven na een 
operatie als pijnbestrijding. Dat wordt in principe altijd zo 
kort mogelijk gehouden. Maar we zien dat ziekenhuisopna-
mes in de praktijk almaar korter worden. Vaak gaan patiën-
ten naar huis met nog een extra voorschrift van de specia-
list. Als die patiënt daarna thuis nog een verlenging nodig 
heeft, gaat deze meestal naar de huisarts. Als er dan geen 
goede communicatie is, bestaat het risico dat het krachtige 
opioïde-middel automatisch of zonder veel vragen wordt 
verlengd. Misschien omdat de huisarts zich niet bewust is 
van de risico’s. Dat zien we in de praktijk toch te veel. 

   Ander soort pijnbestrijding

En we zien inderdaad een evolutie in de pijnbestrijding. 
Vroeger waren opioïden voorbehouden voor kankergere-
lateerde pijn. En in sommige gevallen voor andere acute 

pijn. De laatste 15 jaar is men pijn echter gaan beschou-
wen als het 5de vitale teken. Sindsdien is de boodschap 
om pijn zo minimaal als mogelijk te houden. De indicaties 
zijn dan ook veel breder geworden. En dat is verdedigbaar, 
maar er is te weinig kennis en onvoldoende aandacht voor 
de neveneffecten. Elk nieuw opioïde dat op de markt werd 
gebracht – in de VS, maar ook bij ons – kreeg bovendien 
als slogan mee dat het minder verslavend was. En dat blijkt 
niet te kloppen. 

De problematiek komt overgewaaid van Amerika. 
Daar telt men een duizenden opioïdedoden per jaar. 
Als het regent in de VS, dan druppelt het in EU, zei u 
tijdens de herfstlezing. Zien we ook bij ons overdo-
sissen?
Dr Matheï: In heel beperkte mate, maar er wordt ook niet 
specifiek naar gekeken. In de VS, dat koploper is m.b.t. de 
consumptie van opiöden en waar het gebruik sinds 1999 
verviervoudigd is, heeft het 10 jaar geduurd vooraleer 
men zich bewust werd van de gevolgen van het veelvuldig 
voorschrijven. Uiteindelijk, rond 2010, heeft men er de wet-
geving rond voorschrijven bijgestuurd. Als gevolg daarvan 
vielen plots een heleboel mensen, die intussen afhankelijk 
geworden waren, zonder opioïden. Velen schakelden op 
dat moment over op goedkope heroïne die vanuit Mexico 
massaal op de markt kwam. De overheid zette ook in op 
veiliger middelen, die men niet meer kon snuiven. Maar 
dan begon men die te injecteren… Die strengere wetgeving 
heeft dus geleid tot meer fatale accidenten, meer overdo-
sissen. Sinds twee jaar is het voorschrijven van opioïden er 
gedaald, maar het aantal overdosissen is gestegen. Met de 
komst van de synthetische fentanyl is het hek er helemaal 
van de dam. Ik onthou hieruit dat forse maatregelen meer 
schade kunnen veroorzaken dan ze een probleem oplos-
sen. Ik wil daar dus toch voor waarschuwen. We zien hier 
dat artsen soms bang zijn om methadon voor te schrijven 
omdat er controle is. Ik denk dat het niet goed zou zijn dat 
een vergelijkbare regelgeving voor tramadol of oxycodone 
zou ingevoerd worden. 

Riziv-cijfers wijzen ook bij ons op een groeiend  
probleem? Het hoge gebruik kost ook handenvol aan 
de ziekteverzekering… 
Dr Matheï: Het is heel opvallend dat in België net de 
duurste opioïden de populairste geworden zijn. Codeïne is 
vervangen door het duurdere tramadol. Morfine is uit de 
markt geraakt ten voordele van fentanyl en oxycodone. Als 
er ooit een richtlijn komt – en daar moeten we naartoe – 
dan moet men goed de eventuele voordelen van duurdere 
middelen bekijken t.o.v. de meer goedkope opioïden. In de 

De strengere wetgeving in de VS heeft geleid 
tot meer fatale accidenten, meer overdosissen.
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VS wordt er veel meer methadon gebruikt in het kader van 
pijnbestrijding. Dat is een zeer goed en goedkoop middel, 
weliswaar krachtig. Maar het wordt veel minder voorge-
schreven. Net als morfine. 

Waarom blijven patiënten opioïden gebruiken? Wat 
is de functie? Sommigen geven aan dat ze het nodig 
hebben om te blijven functioneren onder hoge druk?
Dr Matheï: Het is vaak een reactie op de algemene percep-
tie dat elkeen verondersteld wordt een gevoel van euforie 
te moeten ervaren. Mensen zijn daar naar op zoek. De 
euforie is er zeker in het begin van het gebruik, maar dat 
is ook snel voorbij. Was het enkel dat, dan zouden veel 
mensen ermee stoppen. De belangrijkste reden blijkt te 
zijn dat men vindt: ik functioneer beter, ik kan mijn leven 
beter aan, ik ben actiever. We zien ook vaker vrouwen met 
een dergelijke verslaving. Zij blijken conformistischer in 
het algemeen. Vrouwen zijn minder geneigd om criminele 
feiten te stellen, maar daarom niet minder gevoelig voor 
verslaving. Ze gaan wel eerder voor de legale drugs als al-
cohol en medicatie.

   Rol voor de huisarts

Heerst er een groot taboe? 
Dr Matheï: Zeker. Wie illegale drugs gebruikt, moet elke 
dag op zoek gaan, geld vinden, heeft last van ontwennings-
verschijnselen. Dat letterlijk aan den lijve ondervinden is 
veel minder het geval bij mensen die (vaak meer) opioïden 
gebruiken die ze voorgeschreven krijgen. Het duurt dus 
langer voor het probleem herkend wordt. 

Bovendien verwart de patiënt ontwenningsverschijnselen 
soms met pijn. Ze denken dat ze het middel nodig heb-
ben wegens pijn. Het is dus moeilijker vast te stellen. De 
huisarts moet een actieve rol spelen in het opsporen van 
misbruik. Door het bevragen van de patiënt kan de arts 
helpen in het (h)erkennen van een probleem. Maar als het 
inzicht er is, volgt de moeilijkste stap: de verwijzing naar 
gespecialiseerde hulp. Het is niet evident om deze patiënten 
door te verwijzen naar centra die traditioneel uitgerust zijn 
voor mensen die een probleem hebben met illegale drugs. 
Ik ben er zelf van overtuigd dat de hulpverlening van men-
sen met opioïde-verslaving in handen moet blijven van de 
verslavingszorg. De expertise is daar, zeker omdat het heel 
vergelijkbaar is met de behandeling van iemand met een he-
roïneprobleem. Wel moeten we zorgen voor een aangepaste 
omgeving die de drempel verlaagt. Dat hoeft dus niet op 
dezelfde plek te zijn. Misschien zien we in de toekomst een 
uitbouw van een liaison-functie in bepaalde pijnklinieken.

Is er nood aan betere educatie van huisartsen?
Dr Matheï: 10 % van de patiënten kampt met problema-
tisch gebruik van één of meerdere middelen en 10 % van 
de bevolking lijdt aan pijn. Dit heeft een zeer grote impact 
op het individu en de omgeving. Toch blijft het thema 
verslaving, maar ook pijn, onderbelicht in de huisartsen-
opleiding. Het is nochtans de huisarts die ermee te maken 
krijgt. Ik geloof ook niet in zogenaamde navormingen. 
Deze trekken enkel gemotiveerde artsen aan en maken niet 
echt het grote verschil. Verslaving en pijn moeten dus meer 
aandacht krijgen in de basisopleiding. Vandaag de dag 
wordt in de meeste universiteiten aan beide gezondheids-
problemen bijzonder weinig aandacht besteed. 

Als we het voorschrijven willen aanpassen ligt daar 
nochtans de sleutel. 
Dr Matheï: Klopt. De artsen moeten gesensibiliseerd worden 
rond het voorschrijven van pijnstillers. Er is veel meer voor-
zichtigheid aangewezen. Als we de manier van voorschrijven 
kunnen veranderen, kunnen we veel voorkomen. In de prak-
tijk is het echter minder evident. Ik wil de vergelijking maken 
met de benzo’s. Na 15 jaar overheidscampagnes weet ieder-
een dat er geen enkele indicatie is om benzo’s langdurig voor 
te schrijven. Toch neemt 10 à 15 % van de bevolking chro-
nisch benzo’s! Er is nood aan preventie, aan het afbouwen 
van gebruik, maar dat gebeurt te weinig. Het kan nochtans 
met kortdurende interventies. Maar men kent deze niet. 

Wat kan de overheid doen om te vermijden dat men-
sen verslaafd raken aan zware pijnstillers?
Dr Matheï: Zorg dat er geen grote verpakki ngen op de markt 
komen, geef goede informatie, vertel over de neveneffecten, 
zeg dat deze zware pijnstillers niet mogen doorgegeven wor-
den. Tramadol hoort niet thuis in de farmaciekast en is niet te 
gebruiken zoals paracetamol. Zorg ervoor dat een voorschrift 
niet kan verlengd worden zonder nazicht van de frequentie en 
check van de datum van het vorige voorschrift,… Apothekers 
nemen nu reeds een ontradende rol op door te wijzen op het 
gevaar voor overdosis en het verslavend effect. Maar het is ook 
nodig om de patiënt zelf te empoweren. Ik hoop dat het RIZIV 
werk maakt van een algemene sensibiliseringscampagne. We 
mogen ons niet beperken tot het opvoeden van artsen. Als we 
willen groeien naar een model van gedeelde beslissingen dan 
is het noodzakelijk dat ook de patiënt op de hoogte is. 

Reageer: redactie@desleutel.be

Dr Matheï : De huisarts moet  
een actieve rol spelen in het  

opsporen van misbruik



 Directie & centrale diensten
 Ebergiste de Deynestraat 2 C
 9000 Gent
T 09 210 87 10
E de.sleutel.info@fracarita.org

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

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

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

 Dagcentrum Gent (DCG)
 Jozef Guislainstraat 43a 
 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 09 216 61 90
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
 Ebergiste de Deynestraat 2 C
 9000 Gent
T 09 231 57 48
F 09 272 86 11
E de.sleutel.preventie@fracarita.org

 Weerwerk Gent
 Gaardeniersweg 80
 9000 Gent
T 09 223 02 04
E info.gent@weerwerk.net

 Weerwerk Antwerpen
 Deurnestraat 208 

2640 Mortsel
T 03 259 08 90
E info.antwerpen@weerwerk.net

 Weerwerk Roeselare
 Désiré Mergaertstraat 15 

8800 Roeselare
T 051 22 03 00
E info.roeselare@weerwerk.net  

 

De Sleutel is een onderdeel van
vzw Provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119 – Gent
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Ook in de drughulpverlening zien we het aantal problematische 
gebruikers van opioïde pijnstillers de laatste tijd toenemen. Op 
woensdag 29 november organiseerde De Sleutel in samenwerking 
met Indivior een lezing over het thema “Opioïde pijnstillers: wat als 
de verslaving toeslaat?”. De opkomst was groot.

De herfstlezing in het mooie kader van museum dr Guislain met 
sprekers Prof Cathy Matheï (Free Clinic) en Prof Marc Auriacombe 
(uit Frankijk) werd fel gesmaakt. Vooraf kon ook de tijdelijke tentoon- 
stelling rond ‘Angst’ in museum dr Guislain bezocht worden.  

Lees het interview met dr Prof Cathy Matheï op blz 13.

Veel bijval voor herfstlezing  
over Opioïde pijnstillers

[Uit het netwerk]


