
Nieuwe inzichten 
creëren kansen voor 
sterkere verslavingszorg
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[editoriaal]

In dit nummer

40 JA
A

R

Editoriaal

In dit nummer zetten we het Drugs Expertise Team Westhoek in de kijker. 
Dankzij een brede samenwerking ontstond in deze regio één duidelijk 
aanmeldpunt voor wie te maken heeft met druggebruik. Experts zijn er  
5 voormiddagen vlot bereikbaar en bieden flexibele trajecten op maat aan. 
Vandaag zijn er in de Westhoek niet langer wachtlijsten. Er is zelfs een mobiel 
aanbod waar ook familie en zorgpartners zoals huisartsen of OCMW-diensten 
terecht kunnen voor ondersteuning. Maak kennis met dit concept dat volledig 
inspeelt op de visie die Vlaanderen voor de toekomst aan het uittekenen is 
(lees blz 4).

Op uitnodiging van onze partner CAD Limburg  was het Team Preventie 
recent gastspreker op een internationaal congres in Münster (Duitsland). 
Kelly Cathelijn stelde er het preventieprogramma ‘Unplugged’ voor binnen het 
project ‘Localize it’ dat als doelstelling heeft lokale strategieën ontwikkelen en 
delen om overmatig alcoholgebruik te verminderen. Een eer en een leerrijke 
ervaring (lees blz 12) om kennis te maken met nieuwe inzichten. 

Hunkering naar de roes, goesting om ‘weg’ te zijn, een onweerstaar 
verlangen om te gebruiken...Dit wordt in de literatuur ‘craving’ genoemd. 
Elke verslaafde kent deze lust en toch is het een onwennig thema in de 
hulpverlening.  Daarom blijven we dit thema  op de agenda plaatsen: we willen 
méér doen met ”craving” en maken een update op basis van nieuwe inzichten 
(lees blz 10).  Nieuwe inzichten creëren immers nieuwe kansen.

We besteden in dit nummer uitgebreid aandacht aan het boek “Naar 
een herstelondersteunende verslavingszorg. Praktijk en beleid” van Wouter 
Vanderplasschen en Freya Vanderlaenen. Herstel of recovery, als doelstelling 
van de behandeling van verslaafden, is een begrip dat steeds prominenter 
naar voor komt in de wetenschappelijke literatuur. De (co)auteurs reiken ook 
handvatten aan over hoe herstelondersteuning in de praktijk vorm kan krijgen.  

Als we het hebben over herstel, dan gaat het ook over zingeving, over 
het herwinnen van de regie over het eigen leven, over de levenskwaliteit 
maximaliseren, over het ontdekken en groeien van talenten en competenties… 
Herstel kan je zien als een soort reis. Onderweg ontdek je nieuwe waarden 
en veranderen sociale netwerken. Lotgenoten vervullen hierbij een belangrijke 
rol. De goede afloop van die reis hangt ook af van het voorhanden zijnde 
herstelkapitaal. Dit kapitaal omvat persoonlijke, sociale, materiële en culturele 
bronnen waarover een individu beschikt en wordt beïnvloed door een heleboel 
factoren. Met dit herstelkapitaal gaan wij in de hulpverlening aan de slag. En 
dat is maatwerk. Ervaringsleren is één van de tools die wij hierbij inzetten. 
Lees hoe de bewoners van onze therapeutische gemeenschap terugblikken op 
een uitdagende activiteit waaraan ze samen met mensen met een beperking 
hebben deelgenomen.

Proef in dit nummer ook de sfeer van de tweede editie van Let’s go PillLow 
die we op zaterdag 28 april organiseerden ten voordele van de omnisportclub 
Xtra Time. 

Tot slot nodigen wij u graag opnieuw uit op onze jaarlijkse activiteit 
‘Varen voor het Goede Doel’ op zondag 9 september in Nieuwpoort. 
Misschien een idee voor een familie-uitstap of een teamactiviteit? Steun  
De Sleutel en schrijf in!

Damien Versele
Algemeen directeur De Sleutel
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“Ik zal nu wel twee keer nadenken  
vooraleer ik weer begin te zagen en te klagen 
over futiliteiten”

De bewoners van de therapeutische gemeenschap (TG)  
De Sleutel van Merelbeke hebben hun grenzen verlegd 
tijdens een unieke ervaringsdag in de Ardennen (in het 
kader van het project Uturn van Peter Muyshondt). 

Het werd een bijzondere dag omdat ze een uitdagend 
parcours met beklimming aflegden, samen met een groep 
mensen met een (fysieke) beperking. Elke bewoner werd 
gekoppeld aan ofwel een blinde persoon ofwel aan iemand 
met een rolstoel. De bewoners blikken terug met een gevoel 
van respect. En ze beleefden er veel plezier aan. De foto’s en 
de citaten spreken voor zich:

In het begin heeft dit zeker impact gehad op de sfeer in de 
groep. Ik onthou vooral dat er ook andere mensen zijn met 
meer problemen. En dat zij veel meer doorzettingsvermogen 
hebben. Ook zal ik later meer zorg proberen dragen voor 
mensen met een beperking. De kennismaking heeft me extra 
kracht gegeven. Ook al kende ik erna een klein dipje. Voor 
mij is het zeker voor herhaling vatbaar. 

M.

Ik voelde dat er nadien in ons huis een hechtere sfeer 
ontstaan is. Ik was ook ontroerd en blij doordat ik iemand 
zo’n uitdaging heb kunnen laten meemaken. Trots ook. 
Dankzij deze samenwerking weet ik nu dat ik niet op voor-
oordelen mag afgaan of me erdoor mag laten leiden. Ik 
onthou dat alles mogelijk is als je maar wil en doorzet.

X.

We zijn als groep dichter bij elkaar gekomen. Mij heeft 
het ook enorm doen nadenken. Dat wij hier eigenlijk geen 
klagen hebben. Die mensen hebben enorm veel beperkingen 
en toch staan ze heel positief in het leven. Ze waren heel 
open en enthousiast. Er ontstond meteen een band. Ik werd 
er euforisch van dat ik hen een toffe dag hielp bezorgen. 
Ook zij hebben daar recht op. Wat ik vooral onthou naar 
mijn latere leven: dat ik die gevoelens kan opwekken op een 
cleane manier.

K.

Die dag heeft mij doen inzien dat ik minder moet klagen bij 
pijntjes. Als ik deze mensen zag… de inzet die ze hadden, 
dat gaf een kick. Door hen kreeg ik zelf ook meer motivatie 
en doorzettingsvermogen. Dat wil ik meenemen voor de 
toekomst. Nooit opgeven, maar blijven vechten. Voor mij 
heeft dit een enorme impact gehad, doordat ikzelf een zus 
heb met een beperking. De kennismaking was voor mij de 
max. Zeker met Bernard. Het gaf me een positieve vibe om 
hen te steunen en voor hen klaar te staan. 

E.

Deze dag deed de groep beseffen dat wij vooral mentaal 
ziek zijn. Wij kunnen werken aan ons probleem en moeten 
niet gehandicapt door het leven verder. Ik besef dat ik veel 
geluk heb omdat ik fysiek gezond ben. Ik heb nu nog meer 
respecet voor mensen met een beperking. 

Deze dag heeft mij laten nadenken over hoe fout ik mijn 
leven heb aangepakt. Ze hebben zoveel levenslust terwijl 
ikzelf niets anders gedaan heb dan mijzelf kapotmaken. Ze 
deden ons beseffen hoe schoon het leven wel is.

L.

Het was nogal confronterend. Het zijn herinneringen op een 
nuchtere manier beleefd. Ze hebben gekozen om ondanks 
alles een lach op hun gezicht toe te laten. Als ik denk aan de 
keuzes die ik heb gemaakt, heb ik verdriet om mijn zelf-
destructief gedrag. Ik zag dat zij niet aan opgeven dachten. 

Ik leerde omgaan met heel verschillende gevoelens: blij 
en angstig tegelijk, Ik had kunnen uitglijden en een ongeval 
veroorzaken. Maar ook hulp toelaten en erover praten. De 
max! Elkaar vertrouwen en genieten van “het leven” op die 
momenten.

Y.

Ik dacht zelf al regelmatig aan opgeven tijdens mijn 
programma. Dankzij deze dag leerde ik weer relativeren. Ik 
besef dat ik eigenlijk gelukkig moet zijn. Die ervaring heeft 
me sterker gemaakt. 

Mijn compagnon koos zonder verpinken altijd het moei-
lijkste parcours. Hij had vertrouwen in mij. En dat deed 
deugd. Hij kon ook lachen met zijn eigen beperking. 

Ik zal nu wel twee keer nadenken vooraleer ik weer begin  
te zagen en te klagen over futiliteiten.

Z.
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Drugs Expertise Team Westhoek in de kijker

Eén duidelijk aanmeldpunt met experts die  
5 voormiddagen vlot bereikbaar zijn, mobiele  
en flexibele zorgtrajecten, zorg op maat,… 
Dankzij de samenwerking tussen Dagcentrum 
De Sleutel Brugge antenne Veurne en 
Ambulante Drugzorg Kompas afdeling Ieper 
bestaat er vandaag in de Westhoek een stevig én 
mobiel aanbod voor wie te maken heeft met 
druggebruik. Ook familie en zorgpartners zoals 
huisartsen of OCMW-diensten kunnen er voor 
ondersteuning terecht. 

De Westhoek is een regio waar tot voor kort weinig 
drughulpverlening beschikbaar was en die lange wacht-
lijsten kende. Dankzij diverse middelen, ook vanuit Europa 
via Leader (1), en een sterk netwerk is daar nu een grote 
stap vooruit gezet. Maar de situatie is tijdelijk en fragiel. 
‘We hebben hier nochtans een concept uitgebouwd dat 
volledig inspeelt op de visie die Vlaanderen voor de 
toekomst aan het uittekenen is’, laat één van de 
medewerkers op het eind van het gesprek ontvallen. 

Onze afspraak gaat door in een anoniem huis in het 
centrum van Ieper, eén van de locaties van waaruit DET-
Westhoek opereert. Voor dit gesprek zit ik aan tafel met 
Hilde Vandewoestyne en Hannelore Sanders beide 
verantwoordelijk voor de samenwerking ambulante 
drugzorg Westhoek voor respectievelijk De Sleutel en 
Kompas vzw. Ook psychologe Lynn en orthopedagoge 
Annelien zijn komen bijschuiven, samen met 
maatschappelijk werker Kobe vormen zij het Drugs 
Expertiseteam (DET) Westhoek. Wie belt naar het DET-
aanmeldpunt krijgt één van deze drie medewerkers als 
expert aan de lijn.

“De Westhoek situeert zich langs de Franse grens en aan de 
Westkust. Het is een vrij uitgestrekt gebied met een relatief 
lage bevolkingsgraad, een beperkt hulpverleningsaanbod, 
beperkingen op vlak van openbaar vervoer en algemeen 
vervoersnetwerk. Ook in deze streek kampen heel wat men-
sen met een drugproblematiek. Westvlamingen lopen in het 
algemeen niet te koop met hun problemen. In de Westhoek 
lijkt dit nog meer uitgesproken. Mensen trekken hun plan, 
proberen anderen niet lastig te vallen met hun problemen. 
Bij vreemden hulp zoeken en aanvaarden is voor heel wat 
mensen niet evident. Daarnaast zijn er ook praktische 
drempels. Het is bijvoorbeeld niet eenvoudig om vanuit een 
dorp op gesprek te gaan naar de dichtsbijzijnde stad wan-
neer er maar 2 bussen per dag rijden.” 

DET: Wat?
Het Drugs Expertiseteam (DET) is een intitia-
tief van het samenwerkingsverband Ambulante 
Drugzorg Westhoek met De Sleutel en Kompas 
als partners, mogelijk dankzij de steun van 
Leader (1), e.a. Ook de OCMW-besturen en 
gemeenten van de Westhoek, CAW, en de 
GGZ-actoren van Veurne, Diksmuide, Ieper en 
Poperinge zijn partners. 

DET: voor wie?
Alle eerstelijnsactoren (huisarts, OCMW, wel-
zijn,…), CLB, GTB, BJZ en de justitiële sector 
uit de regio. 

Zowel voor minder- als meerderjarigen met 
een informatieve vraag rond druggebruik of 
een vraag naar begeleiding: ondersteuning. 

Wanneer?
Je hebt moeilijkheden door het gebruik van 
illegale middelen en wil hier graag iets aan  
veranderen, maar weet niet hoe.
Je kent iemand met een illegale middelen  
problematiek. Je hebt hierover vragen en wil 
graag advies.

Je bent een professional met een cliënt met 
(een vermoeden van) druggebruik en wil hier-
omtrent advies, ondersteuning bij verdere be-
handeling of een toeleiding naar de gespeciali-
seerde hulpverlening.

Aanbod
• Onmiddellijk advies en consult
• Screening en indicatiestelling
•  Toeleiding naar de gespecialiseerde  

hulpverlening
• Mobiele werking mogelijk

Contact: 
Elke werkdag bereikbaar van 8u30 tot 12u.  

Tel. 0477-98 21 76 of info@detwesthoek.be
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of De Sleutel of elders, een opname GGZ, arbeidstrajectbe-
geleiding, woonzorg... “

“Vooral bij jongeren is het belangrijk om dichter bij hun 
leefwereld te kunnen komen om snel te reageren. Met een 
mobiele interventie kan je het verschil maken, omdat je 
kort op de bal kunt spelen, je kan ook beter filteren, sneller 
doorsturen waar nodig, bijvoorbeeld naar het RKJ te Eeklo. 
Een eerste positieve ervaring met de drughulpverlening is 
bijzonder belangrijk om de drempel in de toekomst voor 
henzelf of hun omgeving te verlagen. Dit horen we vaak 
terugkomen in de gesprekken met oudere clienten. Het is 
nodig om te blijven inzetten op het bereiken van jongeren 
en ouders. We zien nu dat ouders in tegenstelling tot vroe-
ger het gebruik soms minimaliseren. Ook zij kunnen op 
eenvoudige wijze advies inwinnen bij DET. ” 

Door het DET-project zijn er nu 3 VTE’s extra  
binnen de regio actief?

“Inderdaad. Vroeger kampten we met wachtlijsten van 6 
maanden of langer en bleek de hulpvraag vaak al veran-
derd op het moment dat we ze konden contacteren, of 
waren ze intussen onbereikbaar. Dankzij die nieuwe mid-
delen zijn de wachtlijsten weggewerkt. Bovendien geeft 
de wijze van financiering meer ruimte om mobiel en met 
de context te werken dan een klassieke ambulante Riziv-
conventie. Zo zien we bijvoorbeeld ouders wiens kind nog 
niet in begeleiding wil/kan komen en kunnen we hen tips 
en tools aanreiken.”

“Binnen DET is het ook mogelijk om aanklampender te 
werken. Als iemand na een indicatiestelling afhaakt in een 
ambulante setting is het niet eenvoudig om die opnieuw 
te motiveren om naar een afspraak te komen. Als DET-
medewerker proberen we die mensen terug te motiveren 
en te luisteren hoe we samen terug op weg kunnen gaan. 
Hoe komt het dat het niet goed loopt? Wat heeft iemand 
nodig om terug aan te haken? Wat wil de persoon anders 
zien, wat zou er wel werken en hoe kunnen we daar bij on-
dersteunen. We vertrekken daarbij steeds vanuit de moge-
lijkheden, sterktes en vaardigheden en kijken hoe we deze 
gepast kunnen inzetten.” 

“Het is een andere manier van werken. Daarnaast 
bieden we ook coaching, consult en advies voor professio-
nelen aan. We nemen daarbij de tijd om overleg te plegen 
met voorzieningen, te praten met begeleiders, leerkrach-
ten, CLB-medewerkers, OCMW, huisartsen. We werken 
hiervoor structureel samen met Cgg Largo. Om de 2 weken 
houden we een gezamenlijk teamoverleg waar aanmeldin-
gen in het kader van deskundigheidsbevording en uitwisse-
ling van expertise besproken kunnen worden.” 

Het DET-team met vlnr Kobe Blomme,  
Lynn Vilyn en Annelien Catteeuw

Dat mobiele aspect is één van pijlers van het
Drugs Expertise Team (DET) Westhoek?

“Dat klopt. Bij de mensen aan huis kunnen gaan is om 
meerdere redenen een meerwaarde. Onder meer via het 
project Kompas, Crisishulp aan Huis, hebben we in West-
Vlaanderen al heel wat ervaring met outreachtend en mobiel 
werken in de drughulpverlening. Dankzij DET is er niet al-
leen een centraal aanmeldnummer waar vlot contact kan 
opgenomen worden voor een advies of een indicatiestelling, 
maar kan deze ook aan huis of dichter bij de client plaatsvin-
den” (zie kader). 

“Een andere pijler waar we met DET sterk op inzetten is 
vroegdetectie en vroeginterventie. Vroeger meldden men-
sen zich pas aan als ze bijna 30 jaar oud waren en diep in 
de problemen zaten. Toch stelden we nadien vaak vast dat 
de meesten waren beginnen gebruiken voor hun 16de. We 
willden die mensen vroeger detecteren, die signalen vroeger 
oppikken. Daarvoor is het nodig om mensen die met jonge-
ren werken te sensibiliseren en te mobiliseren. De voorbije 
18 maanden hebben we hier op ingezet via scholen, CLB’s 
en voorzieningen die met jongeren werken,…” 

“Dankzij die bekendmaking krijgen we nu hulpvragen die 
vroeger niet tot bij ons geraakten. We denken bijvoorbeeld 
aan een aanmelding van iemand met een licht verstandelijke 
beperking. Deze persoon hebben we gericht kunnen door-
verwijzen naar gepaste zorg binnen drughulpverlening en 
VAPH. Wat we doen binnen DET is dus samen met de cliënt 
en zijn context de best passende zorg realiseren. Een aan-
melding bij ons kan uitmonden in een aanbod vroeginter-
ventie van het CGG Largo, een ambulant traject bij Kompas 
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Hilde Vandewoestyne (vooraan links) en Hannelore 
Sanders (achteraan links) zijn samen verantwoordelijk voor 
de samenwerking ambulante drugzorg Westhoek
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Samen een Europees project uitwerken doe je
niet zomaar. Hoe is de samenwerking tussen 
Kompas en De Sleutel gegroeid? 

“We werken al goed samen sinds ons ontstaan eind jaren 
‘90. Zowel De Sleutel als Kompas zijn in de Westhoek 
ambulant gestart vanuit beperkte GAM-middelen (1). Met 
Kompas is er een kleine Riziv-erkenning bovenop gekomen. 
Maar dat was beperkt. Er was te weinig hulpaanbod en er 
waren lange wachtlijsten. Het was dus een noodzaak om de 
krachten te bundelen. We hebben een sterk netwerk in de 
Westhoek dat heel creatief met middelen omgaat. Gemeen-
ten, OCMW’s, Justitie, Europa, maar ook serviceclubs zoals 
Rotary zijn daar een belangrijk deel van. Jammer genoeg 
hebben we de voorbije 18 jaar geen extra middelen van de 
federale overheid gekregen. We hebben nu een uitgebreider 
aanbod, maar er zijn nog steeds zeer grote noden. Naast 
erkenning en uitbreiding van de bestaande ambulante wer-
king is er ook vraag naar andere zorgmodules. Denk maar 
aan een dagwerking: dit aanbod was voor de hele de regio 
duidelijk een meerwaarde maar het werd noodgedwongen 
stopgezet door een gebrek aan perspectief op reguliere 
financiering. Ook crisisbedden en andere projectdossiers 
liggen te wachten op financiële middelen. We opteerden in 
eerste instantie voor de realisatie van DET omdat we zo met 
beperkte financiële middelen een verschil kunnen maken 
voor veel druggebruikers en hun netwerk.” 

Hoe evalueren jullie de voorbije periode?  
Kan de werking verankerd worden?

“Inzake het aanbod van coaching is er nog groeimarge. Daar 
zetten we hard op in. Bijvoorbeeld ten dienste van OCMW’s 
die in aanraking komen met drugproblematiek. Regelmatig 

(1)   Leader: een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Het wil 
de leefbaarheid op het platteland in de ‘leadergebieden’ verbeteren door 
lokale initiatieven te ondersteunen en zo het economisch en maatschap-
pelijk weefsel versterken.

(2)   GAM: in 1994 werd de basis gelegd voor de Gerechtelijke Alternatieve 
Maatregelen (GAM) vanuit Justitie. De focus van de GAM was het 
ontwikkelen van vormings- en trainingsprogramma’s als alternatief voor 
een gerechtelijke vervolging en dit voor VOV’ers (vrijlating onder voor-
waarden), mensen die in aanmerking komen voor Probatie (opschorting, 
uitstel) en Bemiddeling in Strafzaken (BIS). Het betreft concreet overeen-
komsten tussen de FOD Justitie en diverse steden waarbij personeelsle-
den van de stad worden gedetacheerd naar (drug)hulpvoorzieningen.

nodigen scholen of CLB’s ons uit op teamvergaderingen om 
bepaalde casussen te bespreken. Er is dus vraag naar deze 
drugspecifieke expertise. Door op deze wijze diverse expertises 
samen te brengen rond tafel creëer je bovendien een onmiddel-
lijke meerwaarde.” 

“Daarnaast hebben we wel aangetoond dat mobiel werken 
met druggebruikers werkt. Dat bewijst de toename in de aan-
meldingen. Tijdens de eerste 18 maanden van het project (tot 
eind 2017) telden we 280 aanmeldingen. De voorbije vier maan-
den klopten er reeds 136 nieuwe cliënten aan. De verwijzingen 
via partners is heel sterk gestegen.” 

“Ons aanbod is nu voor zorgactoren duidelijker:  
de eerstelijn weet dat we elke voormiddag  
bereikbaar zijn. We hebben veel geïnvesteerd in  
de bekendmaking. En dat loont nu.” 

Eind 2018 loopt het Leader-project af ?  
Wat is de toekomst? Zal Vlaanderen DET  
verder financieren? 

“We zitten dan terug in dezelfde situatie als twee jaar geleden… 
De voorbije 18 jaar hebben we geen extra middelen vanuit de 
federale overheid gekregen. Er is nu dankzij vele lokale partijen 
vandaag een aanbod. Wij hebben hier nu wel een concept uit-
gebouwd. Dat willen we verderzetten want het speelt volledig in 
op de visie die Vlaanderen voor de toekomst aan het uittekenen 
is. Men heeft het over zorgcontinuïteit, zorg op maat, mobiele 
en flexibele zorgtrajecten. Alles wat we met DET doen, past 
daarin. Dankzij dit aanbod vallen cliënten niet tussen de mazen 
van het net. Doordat we flexibel zijn, hen mee op pad kunnen 
nemen, krijgen we ze nu wel in de hulpverlening.”

“Feit is dat onze samenwerking het hulpverleningsaanbod 
veel sterker heeft gemaakt. Binnen het ambulante team drughulp 
Westhoek heb je nu een ruimer team waarbinnen het efficiënter 
en vlotter werken is. De wachtlijsten zijn weg, we kunnen know-
how uitwisselen. Tot in Veurne of De Panne kan men een beroep 
doen op een psychiater. Er zijn enkel pluspunten.”

   

[Hulpverlening]
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Het boek “Naar een herstelondersteunende ver-
slavingszorg” duidt het concept ‘herstel’ op basis 
van de ontwikkelingen in de literatuur en wil 
concrete handvatten aanreiken aan hulpverleners 
op het terrein. Hiervoor deden de auteurs Wouter 
Vanderplasschen en Freya Vander Laenen een  
beroep op heel wat co-auteurs die in 15 hoofd-
stukken ingaan op een aantal theoretische  
concepten, situaties in ons omringende landen  
en toepassingen bij een aantal specifieke doel-
groepen. Een bespreking. 

Recovery of herstel, als een doelstelling van de behandeling 
van verslaafden, is een begrip dat steeds prominenter naar 
voor komt in de wetenschappelijke literatuur. Het herstelbe-
grip heeft echter reeds een lange traditie in de verslavings-
zorg. Het neemt een centrale plaats in binnen het klassieke 
TG-denken, dat zijn wortels vond in het A.A.-gedachten-
goed. In de loop van de jaren werd het begrip verder uitge-
diept en verbonden met andere aspecten die essentieel zijn 
in de zorg voor personen met een chronische problematiek. 
Binnen De Sleutel situeren we het nu als één van de 4 “R-
en”: remoralisation, remediation, rehabilitation en recovery. 
Recovery kan je vertalen als herstel. Het oorspronkelijke 
model van Howard, Lueger e.a. beschreef oorspronkelijk 
slechts de eerste 3 fasen. Geen vier maar slechts drie R-en! 
“Recovery” werd immers later toegevoegd door andere 
auteurs zoals Cor de Jong. In het Nederlands vertalen we 
recovery als herstel. In onze eigen opvatting kunnen we dit 
samenvatten als: aanvaarden van beperkingen, ontdekken 
van nieuwe mogelijkheden.

Dit boek heeft de ambitie om het trendy concept ‘herstel’ 
op basis van de ontwikkelingen in de literatuur te duiden 
en uit te werken en om concrete handvatten aan te reiken 
aan hulpverleners op het terrein. Hiervoor werd een beroep 
gedaan op een grote schare co-auteurs. De redacteurs heb-
ben de ambitie om door de uitbouw van een herstelonder-
steunende verslavingszorg de huidige opsplitsing tussen 
schadebeperkende en op abstinentie gerichte hulpverlening 
te overstijgen. Want een herstelondersteunende benadering 
laat meer samenwerking, netwerkvorming, coördinatie en 
continuïteit toe. Deze 4 laatste doelstellingen zijn ook vol-
gens ons essentieel in de zorg voor chronisch verslaafden. 

De redacteurs onderscheiden naast klinisch herstel 
ook functioneel, maatschappelijk en persoonlijk herstel. 
Functioneel herstel verwijst naar herstel van lichamelijke, 
psychische en sociale functies die mogelijk verstoord waren 
door het middelengebruik. Maatschappelijk herstel slaat op 

de verbetering van iemands maatschappelijke positie, bij-
voorbeeld op gebied van werk en wonen. Persoonlijk herstel 
slaat op greep krijgen op het eigen leven en doelen op basis 
van de persoonlijke waarden. Hierdoor komt er meer ruimte 
voor participatie van de doelgroep aan het ruime maat-
schappelijke leven. Ook ervaringsdeskundigheid wordt een 
gelijkwaardige competentie in het scala van interventiemo-
gelijkheden. Het is belangrijk om weten dat de mate waarin 
een persoon beschikt over herstelkapitaal een belangrijke 
voorspeller is van langdurend herstel.

Het boek begint met een boeiende uiteenzetting van 
Geert Dom over hoe de visie op verslaving in de loop van de 
jaren veranderd is en hoe de neurobiologische inzichten nu 
sterk op de voorgrond komen. Oorspronkelijk werd er vooral 
op moraliserende wijze gekeken naar personen met een ver-
slavingsproblematiek. Later werden psychologische model-
len dominanter in de hulpverlening, denken we bijvoorbeeld 
aan motivatieontwikkeling, functieanalyse en terugvalpre-
ventie. Het huidige wetenschappelijke onderzoek investeert 
vooral in een zoektocht naar neurobiologische factoren. 
Opvallend is ook dat bij niet-chemische verslavingen zoals 
gokken en gamen, neurologische veranderingen waargeno-
men worden die erg vergelijkbaar zijn met wat men ziet bij 
de traditionele verslavingen. Er komt ook meer duidelijkheid 
over de rol van genetische factoren bij kwetsbaarheid voor 
verslaving. Het inzicht groeit dat het niet zozeer een zaak 
is van hersendelen die een bepaalde functionaliteit hebben, 
maar dat we beter denken in termen van hersencircuits 
die een invloed hebben op belonings-, zelfregulatie- en 
stresssystemen. De complexe interactie tussen biologische, 
psychologische en sociale factoren wordt steeds duidelijker, 
zodat ‘omgaan met complexiteit’ nu, meer dan ooit, de uit-
daging is waarvoor we staan. De wetenschap benadrukt nu 
de wisselwerking tussen erfelijkheid, en hersenfunctionali-
teit en omgevingsfactoren.

Herstelkapitaal

Uiteraard handelt een bijdrage in dit boek over de invulling 
van het herstelconcept. Anne Dekkers en co stellen vast dat 
er wel gemeenschappelijke tendensen vastgesteld worden 
in de literatuur, maar dat het toch niet vanzelfsprekend is 
om tot één gemeenschappelijke definitie te komen. Het is 
wel duidelijk dat het niet (alleen) gaat om het wegwerken 
van symptomen, maar ook over omgaan met symptomen 
en andere vervelende kenmerken van een problematiek. 
Het gaat vooral ook over betekenis en zinvolheid geven aan 
het leven, over herwinnen van de regie over het eigen leven, 
over de levenskwaliteit maximaliseren, over ontdekken en 
groeien van talenten en competenties. Een aantal positief 
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geformuleerde principes kunnen omschreven worden als 
verbondenheid, hoop, identiteit, zinvolheid en persoonlijke 
keuzes maken en verantwoordelijkheid opnemen. Vanzelf-
sprekend is dit herstel nooit een statisch gegeven, herstel 
is een proces. Het kan omschreven worden als een reis, 
waarin nieuwe waarden ontdekt worden, waarin je identiteit 
verandert, waarin de sociale netwerken veranderen en lot-
genoten een belangrijke rol vervullen. 

Zo komen we bij het interessante begrip ‘herstelkapi-
taal’. Dit kapitaal omvat persoonlijke, sociale, materiële 
en culturele bronnen waarover een individu beschikt om 
herstel van een verslavingsproblematiek te initiëren en te 
behouden. Het herstelkapitaal wordt beïnvloed door het 
kapitaal waarover individuen beschikten vóór hun versla-
ving en dat ze tijdens hun verslaving wisten te behouden. 
Maar ook de aanwezigheid van anderen die zich ook in een 
herstelproces bevinden, de betrokkenheid in zingevende 
activiteiten en de actieve deelname aan opleiding, vorming 
en tewerkstelling kan het herstelkapitaal beïnvloeden. Voor 
de hulpverlening houdt dit in dat we vertrekken van de 
krachten van de mensen en van hun omgeving en dat  
keuzevrijheid, zelfbepaling en zelfcontrole van de cliënt  
een essentieel aspect zijn van onze zorg. Terecht wordt  
vermeld dat ‘shared decision-making’ hierbij een eerste 
stap zal zijn.

Het boek gaat in op herstelondersteunend werken in 
verschillende settings en met verschillende doelgroepen, 
maar een aantal andere aspecten trekken onze aandacht 
wel bijzonder: namelijk nazorg en de rol van ervaringsdes-
kundigheid daarin en de ervaringen van de naastbestaan-
den tijdens het herstelproces. Over nazorg wordt niet zo 
veel gepubliceerd. Nazorg is echter zeer belangrijk om con-
tinuïteit in de zorg voor een persoon met een chronische 
problematiek te verzekeren. Na de primaire zorg komt het 

[Hulpverlening]

erop aan om het verslavend gedrag te vervangen door een 
positief alternatief, door een bevredigende levensstijl en 
persoonlijke groei. De auteurs Sam Vos en Guido Van Hal 
pleiten ervoor om open nazorggroepen te organiseren, op 
basis van vrijwilligheid en met een brede variatie in aanbod 
en doelgroep. Het moeten plekken zijn waar ervaringen 
kunnen gedeeld worden met lotgenoten en waar men zon-
der oordeel terug in de groep kan opgenomen worden,  
ook na een herval. De organisatie van deze groepen moet 
toelaten dat ze frequent doorgaan, zodat de nazorg een 
intensief karakter krijgt. Om de motivatie tot deelname te 
verhogen kan gebruik gemaakt worden van sms, email en 
sociale netwerken. Dit laat toe om moeilijke periodes te 
overbruggen. Hierbij denken we aan dagen of weken  
met grote leegte, waarin vroeger vaak gebruikt werd en  
momenten waarop meestal geen professionele hulp  
beschikbaar is. 

Ervaringsdeskundigheid

Ook het inzetten van ervaringsdeskundigheid kan een 
manier zijn om de continuïteit van de zorg te verzekeren 
tijdens het lange herstelproces. Ervaringsdeskundigen heb-
ben troeven waarover professionele hulpverleners niet be-
schikken. Ze hebben namelijk expertise over de specifieke 
moeilijkheden tijdens het herstelproces en hebben beter 
inzicht in de mogelijkheden die barrières zoals schaamte 
en stigma kunnen helpen overwinnen. Ze zijn rolmodellen 
en goede voorbeelden van hoop. De persoonlijke kennis 
van ervaringsdeskundigen is zeker niet altijd zomaar over-
draagbaar op anderen. Niet alleen omdat elke situatie an-
ders is, maar ook omdat er specifieke vaardigheden nodig 
zijn om deze ervaring op een goede wijze over te brengen 
naar andere lotgenoten of naar professionele hulpverle-
ners. Men spreekt dan over de professionalisering van de 
ervaringsdeskundigheid.

Ervaringsdeskundigen kunnen dus ingezet worden om 
persoonlijk herstel te ondersteunen. Herstel is echter niet al-
leen een individueel gegeven. Het verwerven van een nieuwe 
sociale identiteit, verbonden zijn met anderen, participatie 
aan de samenleving,… zijn voorbeelden van zaken die men 
niet alleen doet. Contact met lotgenoten via zelfhulpgroepen 
kunnen een groot verschil maken op moeilijke momenten of 
bij complexe situaties. De lotgenoten worden met gelijkaar-
dige omstandigheden geconfronteerd en helpen elkaar om 
hun persoonlijke levensomstandigheden te verbeteren. Een 
goed functionerende zelfhulpgroep is immers probleemop-
lossend gericht. Voor wie geïnteresseerd is: dit hoofdstuk 
bevat een beschrijving van het verloop van een NA (Narco-
tics Anonymous) bijeenkomst.
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De omgeving van de persoon met een verslaving

Er bestaan ook zelfhulpgroepen voor de omgeving van 
personen met een verslaving, maar deze zijn in Vlaanderen 
toch ondervertegenwoordigd. Verslaving heeft nochtans een 
grote impact op het familiale leven en op andere sociale 
relaties. Familieleden en significante anderen hebben ook 
grote nood aan ondersteuning. En door zelf ondersteund te 
worden kunnen zij op hun beurt het herstelproces van hun 
verslaafde naaste beter ondersteunen. Traditioneel focuste 
de hulpverlening vooral op de persoon met een verslaving 
zelf en ging er weinig aandacht naar de familieleden en 
zeker met de verdere omgeving werd nauwelijks rekening 
gehouden. De context wordt trouwens idealiter niet enkel 
ingeschakeld om het proces van de verslaafde persoon te 
ondersteunen. Want familieleden en andere belangrijke figu-
ren hebben evenveel recht op een eigen herstelproces. Het 
zou niet mogen zijn dat dergelijk netwerk impliciet verant-
woordelijk wordt voor het herstelproces van de verslaafde 
persoon. 

De verslaving van een familielid is op zich een stress-
volle situatie voor de familie. Het gedrag, de persoonlijk-
heidsveranderingen en de sociale en maatschappelijke 
consequenties van de verslaving van hun familielid zorgen 
voor heel veel stress. Die stress heeft dan weer invloed op 
de psychische en fysieke gezondheid van de familieleden. Er 
zijn verschillende wijzen waarop familieleden leren omgaan 
met deze problemen. “Putting up” is een wijze van coping 
door het tolereren van bepaalde zaken of door de verslaafde 
persoon te beschermen tegen de negatieve consequenties 
van zijn middelengebruik. “Withdrawing” komt neer op 
zich terugtrekken en alles ontwijken wat met het middelen-
gebruik te maken heeft. “Standing up” is een actieve wijze 
van coping om zo de verslaafde persoon te stimuleren om 
zijn of haar veranderingsproces vol te houden. Informele en 
professionele ondersteuning kunnen de veerkracht van de 
familieleden vergroten.

Remoralisatie

Wat minder uit de verf komt in dit boek: remoralisatie wordt 
in vele hoofdstukken wel vermeld, toch eerder op een zijde-
lingse manier. Terwijl hoop geven en geloven dat het anders 
kan toch wel een thema is waaraan een specifiek hoofdstuk 
mag gewijd worden. Want ondanks alle stappen die tijdens 
een herstelproces gezet worden, volstaan keukenrecepten 
niet wanneer de weg lang, hobbelig en dikwijls eentonig en 
eenzaam is. Hoe en wanneer verwerft de ex-verslaafde een 
levensstijl die op zichzelf leuk en zinvol is? Wat kan hem of 
haar in beweging houden wanneer zich moeilijkheden en 

tegenslagen voordoen, die iedereen wel eens vroeg of laat 
op zijn weg vindt?

Wie meer wil weten over hoever het staat met de maat-
schappelijke integratie van een verslaafde in herstel, blijft 
na het lezen van dit boek wel wat op zijn honger zitten. Hoe 
vergroot iemand zijn herstelkapitaal? Bespreking van op-
leidings- en tewerkstellingsinitiatieven, die er toch wel zijn 
in Vlaanderen, hadden in dit boek een mooie plaats mogen 
krijgen. Evenals projecten die zich focussen op de vrije tijd, 
die bijvoorbeeld via bewegen en recreatief sporten inzet-
ten op maatschappelijke participatie. Een slechte fysieke 
conditie is zeker een letterlijke belemmering in de uitbouw 
van een nieuw leven. Verder kan vermoeidheid een bron van 
negatieve emoties worden, die dan leiden tot het ervaren 
van een negatief gekleurde identiteit. Inzetten op bewegen, 
mensen leuke recreatieve sportactiviteiten laten ontdekken 
brengt niet alleen ontspanning in het dagelijks leven, maar je 
komt ook in contact met anderen, het stigma van verslaafd 
geweest te zijn kan doorbroken worden want andere sporters 
gaan je zien als een ‘normale’ persoon, kortom door sport en 
bewegen wordt het herstelkapitaal op een leuke manier sub-
stantieel verhoogd! En vergelijkbare ervaringen kunnen ook 
met creatieve projecten, met muziek of beeldende kunsten 
en poëzie, bereikt worden. Immers, iedereen is anders en in 
iedereen schuilt een talent! Ontdek het!

Naar een herstelondersteunende  
verslavingszorg. Praktijk en beleid. 
Wouter Vanderplasschen en  
Freya Vander Laenen (red.),  
Acco, Leuven, 2017.  
Pagina’s: 296 (35 €)  
ISBN: 9789463441094
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–
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Hunkering naar de roes, goesting om ‘weg’ te zijn, 
zucht naar dope, begeerte naar het wondermiddel, 
een onweerstaar verlangen om te gebruiken….Dit 
wordt in de wetenschappelijke literatuur ‘craving’ 
genoemd. Elke verslaafde kent deze lust en toch is 
het een onwennig thema in de hulpverlening.

Craving heeft nog niet zijn juiste plaats gevonden in de be-
handeling van verslaving. Wanneer we uitgaan van de visie 
dat verslaving een chronisch gegeven is, dan zijn goesting 
om te gebruiken en terugvallen gebeurtenissen waar we 
standaard rekening moeten mee houden. Terugvalpreven-
tie heeft al lang zijn plaats gekregen in onze interventies. 
We kennen ook cue-exposure (confrontatie met het begeer-
de product, zie verder) als interventie, maar deze techniek 
wordt niet veel toegepast. 

Recente publicaties pleiten ervoor om het fenomeen 
‘craving’ toch maar uit te diepen en na te gaan welke 
plaats deze subjectieve ervaring van de verslaafde kan krij-
gen in onze interventies. In zijn beschouwing over wat de 
essentie is van verslaving en welke diagnostische criteria 
we kunnen gebruiken om verslaving te definiëren, breekt 
Prof Marc Auriacombe (1) een lans om hier aan craving 
een centrale plaats te geven. Natuurlijk hanteren we reeds 
lang definities van verslaving, in de DSM IV bijvoorbeeld, 
en die hanteren het gebruik zelf en de negatieve conse-
quenties van het gebruik als criteria. Dat heeft echter zijn 
limieten zoals we zelf ervaren hebben in ons project met 
contingency management met jongeren (2). Wie gestopt 
was met gebruiken, voldeed niet meer aan alle criteria 
van de definitie en kon niet meer geïncludeerd worden 
in dit proefproject… Spijtig, want eigenlijk kunnen onze 
jongeren toch gemakkelijk hervallen en blijft de goesting in 
gebruik bestaan. Verslaving is immers een chronisch ge-
geven. Een ander problematisch gegeven is dat alhoewel 
gedragsverslavingen, zoals bijvoorbeeld gokken en gamen, 
in heel wat aspecten, zelfs neurobiologisch, gelijkenissen 
vertonen met verslavingen aan middelen, ze toch niet 
goed gevat kunnen worden in de DSM IV-criteria. Onder 
andere daarom is er in de DSM V een grondige revisie ge-
beurd, er wordt een nieuw criterium voorgesteld, namelijk 
de aanwezigheid van craving. Om helder te kunnen com-
municeren is het dan belangrijk om de subjectieve erva-
ring van craving zo duidelijk als mogelijk te omschrijven. 
Auriacombe (3) definieert craving als een terugkerende, 
ongewenste, opdringerige psychologische toestand die 
gekenmerkt wordt door een intense en dwangmatige wens 
om een product te gebruiken en zich te laten gaan  
in hedonistisch gedrag. 

Meer doen met “craving”, een update 
op basis van nieuwe inzichten

Typisch aan craving is dat de drang die ervaren wordt, 
beleefd wordt als overweldigend maar ook als ongewenst. 
Het kan gezien worden als de ongewilde wens om de ab-
stinentieregel, die we kennen uit de terugvalpreventie, te 
overtreden. Deze ongewilde wens kan veel stress bij een 
individu te weeg brengen. Een belangrijke vraag die we 
ons moeten stellen is of elk individu in staat is om deze 
stress te verbaliseren, er over te spreken. De moeilijkheid 
om craving bespreekbaar te maken kan een reden zijn 
waarom zowel hulpverleners als onderzoekers lange  
tijd weinig geïnvesteerd hebben in onderzoek over dit fe-
nomeen.

Alhoewel de ervaring van craving in essentie subjectief 
is, is ze toch ook objectief te meten: innerlijke en moto-
rische onrust, speekselvloed, hartslagversnelling, hevige 
transpiratie zijn parameters. Deze parameters meten 
vraagt de inzet van technische apparatuur. In een labo is 
dat te realiseren, maar in de dagelijkse klinische praktijk 
niet. Er bestaat ook een eenvoudige manier om craving  
bespreekbaar te maken: gebruik een visueel analoge 
schaal, bijvoorbeeld van 1 tot 10. We vragen aan onze 
cliënt om aan te duiden waar op deze schaal hij zichzelf 
situeert. Deze techniek vereenvoudigt weliswaar een 
complex gegeven, maar is toch nuttig. Visueel analoge 
schalen worden trouwens ook gebruikt in andere situaties: 
bijvoorbeeld om motivatie bespreekbaar te maken, om te 
communiceren over de therapeutische relatie en om de 
resultaten van een therapeutisch gesprek te evalueren. We 
houden bij deze eenvoudige meting wel in gedachten dat 
we reduceren, want in feite kunnen we verschillende aspec-
ten onderscheiden die belangrijk zijn bij craving: het gaat 
om cognitieve, affectieve, motivationele en fysiologische 
componenten.

Craving is niet statisch. De intensiteit bijvoorbeeld evo-
lueert in de tijd en naargelang een situatie die zich in het 
dagelijkse leven voordoet. Door het gebruik van toepas-
singen op smartphones kan men nu gemakkelijker dan 
vroeger gedurende verschillende momenten van een dag 
informatie verzamelen over craving bij een individu en dit 
in zijn natuurlijke leven, dus niet in de kunstmatige con-
text van een labo. Op verschillende momenten van de dag 
krijgt de persoon een signaal om bij te houden hoe het op 
dat moment met zijn craving gesteld is.

Interventiemogelijkheden

Prof Auriacombe wijst op de mogelijkheden om, via deze 
techniek met smartphones, craving te gebruiken als een 
signaal dat wijst op een risico om te hervallen, zodat er 
onmiddellijk interventies kunnen toegepast worden. Het is 
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belangrijk om signalen zo snel als mogelijk te herkennen, 
want uit onderzoek blijkt dat herval reeds binnen enkele 
uren kan optreden. Hoe vroeger signalen gedetecteerd 
worden, hoe gemakkelijker het proces tot herval stopge-
zet kan worden. Met de gewone interventies werk je met 
brede categorieën om iemand bewust te maken omtrent de 
risico’s op herval, terwijl de techniek via smartphones toe-
laat dat je veel beter op maat kunt werken; je kan de unieke 
signalen detecteren die op een specifiek moment bij een 
unieke persoon craving oproepen. 

Er zijn dan meerdere interventies mogelijk, iedereen 
heeft verschillende talenten en voorkeuren op dit gebied. 
Zaak is om met iemand uit te zoeken welke strategieën hij/
zij bij voorkeur wil hanteren. We zorgen wel ook voor een 
plan B dat ingezet kan worden wanneer de eerste interven-
tie niet mogelijk is of niet goed werkt. Het is goed dat onze 
cliënt meerdere ijzers in het vuur heeft. We sommen een 
aantal mogelijkheden op.

Om met de uitlokkende stimuli van craving om te gaan 
kan nog altijd cue-exposure toegepast worden. Het doel is 
dat de reactie (goesting krijgen om te gebruiken) uitdooft 
bij een confrontatie met de oorspronkelijke stimulus. Maar 
om dit effectief te kunnen leren moet je de cue in het dage-
lijks leven genoeg tegenkomen. Dat is niet altijd het geval.

Maar aan de andere kant kan iemand ook leren om  
de stress, die craving met zich meebrengt, gewoon te  
ondergaan. Want als je een poosje wacht verdwijnt de 
stress dikwijls vanzelf. Hier wordt soms een periode van  
20 minuten vermeld.

We kunnen de principes van ”acceptance” toepassen, 
dit betekent: leer aanvaarden dat goesting hebben en drang 
ook bij jou voorkomen, zoals bij iedereen en dat het niet 

echt iets is om je heel druk over te maken. Daardoor maak 
je de ervaring van craving kleiner, minder intens.

Je kan ook leren om situaties die craving uitlokken te 
vermijden. Hoe minder je in dergelijke situaties vertoeft, 
hoe kleiner de kans dat je terugvalt. Of ga weg uit de situ-
atie waar je craving en drang voelt opkomen. Ga naar een 
plaats waar je je goed en rustig voelt. Of laat je gedachten 
verstrooien in plaats van te focussen op wat moeilijk is.

Craving duurt meestal relatief kort, maar onaangepaste 
gedachten die begeerte en craving uitlokken, kunnen daar-
entegen vrij permanent aanwezig zijn. Leer deze gedachten 
kennen die op de achtergrond meespelen en goesting en 
drang oproepen. Kunnen deze gedachten je in problemen 
brengen? Welke verwachtingen heb je omtrent alcohol en 
druggebruik? Zijn dat realistische verwachtingen? Denk 
aan de positieve consequenties van abstinentie en de ne-
gatieve consequenties van druggebruik. Roep een positieve 
ervaring uit je leven op. Of roep een succes op dat je gehad 
hebt tijdens je behandeling.

Of praat met iemand over je goesting en drang. Selec-
teer wel op voorhand met wie je dat zou willen doen.

Wat analyse van craving kan bijbrengen tijdens 
hulpverlening?

Voor ons, clinici, opent exploreren van craving perspectie-
ven om het chronische aspect van een verslaving aan te 
pakken, ook tijdens fasen waarin een persoon in herstel is 
en drug- of alcoholgebruik veraf lijken en het moeilijk is om 
concrete handvaten te vinden in de begeleiding. Een per-
soon kan zich zo bewuster worden van bepaalde situaties 
op bepaalde levensterreinen die voor hem of haar moeilij-
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ker zijn dan gedacht. Uiteraard is het in dit vroege stadium  
gemakkelijker om te interveniëren, en echt aan terugval- 
preventie te doen want er zijn nog geen daadwerkelijke pro-
blemen opgetreden. Zoals we schreven zijn er verschillende  
mogelijkheden om met de hoge risicosituaties om te gaan. 
Analyse van de craving laat ons toe om, tijdens deze ‘stille’ 
episodes in een traject, proactief te werken. Het is een wel-
gekomen aanvulling op de huidige interventies die we in-
zetten tijdens terugvalpreventie. Dit helpt ons, met andere 
woorden, om de kans op terugval te verkleinen. Positiever 
geformuleerd: bewustwording van craving laat toe dat de 
zelfbekwaamheid van een persoon positief gestimuleerd 
wordt, zijn meesterschap over het eigen leven verhoogt.  
En zo maken we de link met de herstelbeweging.

(1)  Prof Marc Auriacombe (uit Frankrijk) was een van de gastsprekers op 
de herfstlezing georganiseerd door De Sleutel in november 2017. Prof 
Auriacombe is Professor of Psychiatry and Addiction Medicine aan de 
University of Bordeaux en Adjunct Professor of Psychiatry at the 
University of Pennsylvania, USA

(2)  Het doel van dit Contingency Management-project in een ambulante 
setting was drugsverslaafden motiveren tot het nemen van 
verantwoordelijkheid. Dit gebeurde door adolescenten op korte 
termijn te belonen voor een concrete vermindering in druggebruik. 
De beloning is tastbaar en past bij hun leefwereld (lees meer op  
www.desleutel.be).

(3)  Auriacombe M, Serre F, Denis C, Fatseas M. Chapter 10. Diagnosis of 
addictions. In: Pickard H, Ahmed S, editors. The Routledge 
Handbook of the Philosophy and Science of Addiction: Routledge; 
2018. p. in press.

Team Preventie te gast 
in Münster

Onze partner CAD Limburg nodigde De Sleutel 
uit om begin maart op een internationaal 
congres in Münster (Duitsland) het preventie-
programma ‘Unplugged’ voor te stellen en dit 
binnen het project ‘Localize it’.

‘Localize it’ is een Europees project (1) tussen 11 landen  
en maar liefst 22 lokale gemeenschappen met als doel het 
ontwikkelen en delen van lokale strategieën om overmatig 
alcoholgebruik te verminderen.

Er waren heel wat boeiende sprekers te gast waaronder 
Gregor Burkhart, hoofd van het team Preventie van het 
EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and 
Drug Addiction) die de principes van preventie via 
omgevings-factoren kwam toelichten. Binnen team 
Preventie De Sleutel werken wij voornamelijk met jongeren 
rond motivatie, maar de andere pijlers zijn uiteraard 
minstens even belangrijk. 

Vooral het principe van ‘Nudging’ werd uitvoerig be-
sproken. Nudging is een omstreden gedragspsychologische 
motivatietechniek waarbij mensen op een positieve manier 
worden gestimuleerd om zich op gewenste wijze te 
gedragen. Burkhart hield een pleidooi om de factoren die 
druggebruik stimuleren te verminderen: denken we maar 
aan jongeren die zich vervelen, vuile en achtergestelde 
buurten, luide muziek, overvolle discotheken, weinig 
ventilatie, ongetrainde fuifmedewerkers, ‘happy hours’ of 
andere drankpromoties enz. … (Miller el 2009, Hughes  
et al 2011)

Three dimension of prevention functions

Motivation         Capability         Opportunity

Educate           Capacitate           Nudge

persuasion training
Normative 

pressure and 
restrictions

Environment 
restructuringeducation enablement

modeling incentivation

bron: Presentatie: The principles of environmental prevention,  

Gregor Burkhart.
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Rafn M. Jonsson, specialist uit IJsland in alcohol en drug-
preventie kwam het IJslandse model voor drugpreventie 
toelichten. Zo besloot IJsland onlangs om het voor 
jongeren niet alleen moeilijker te maken om toegang te 
krijgen tot alcohol en tabak door de minimumleeftijd op te 
trekken naar 18 jaar maar werd ook de openbare reclame 
voor alcohol en tabak streng gelimiteerd. Het contrast was 
dan ook groot toen ik – eens terug in België – tijdens de 
rust van de Champions League match-reclame zag voor 
bier én gokken. Wat echter nog meer controverse opriep bij 
de Europese collega’s was de maatregel om ouders te 
stimuleren om kinderen een avondklok op te leggen. Zo 
zouden kinderen tot 12 jaar na 20u beter niet meer 
‘buitenshuis’ vertoeven en jongeren tot 16 jaar dienen voor 
22u thuis te zijn. Mocht dit bij ons de standaard worden, 
zou een chirofuifje op 16 jaar meepikken er wellicht niet 
meer inzitten… stof tot discussie bij de Europese partners!

Johan Jongbloet, medewerker van VAD vertelde dan weer 
iets over het FYFA-project waarbij samengewerkt wordt 
met voetbalclubs om overmatig drankgebruik naast het 
veld te verminderen en de voorbeeldfunctie van sportclubs 
hierin. Voor meer info omtrent dit project, surf naar 
http://fyfaproject.eu/

Kelly Cathelijn van Team Preventie in actie tijdens het 
congres in Münster. “Het was een hele eer dat we 
Unplugged voor de eerste graad secundair onderwijs 
er mochten toelichten.”

Parents let’s work together!

During the school period
•   Children, 12 years old or younger, may not be outside their home after 20:00 pm.
•   Children, 13 to 16 years of age, may not be outside their home after 22:00 pm.

During the summer
•   Children, 12 years old or younger, may not be outside their home after 22:00 pm.
•   Children, 13 to 16 years of age, may not be outside their home after 24:00 pm.
•   Parents and caregivers have absolute rights to reduce these outdoor hours. These rules 

are in accordance with the Islandic Child Protection laws and forbid children to be in 
public places after the stated hours without adult supervision. These rules can be 
exempted if children 13 to 16 years of age are on their way home from an official school, 
sports, or youth centre’s activity. The child’s birth year rather than its birthday applies.

    bron: presentatie Rafn M Jonsson – Prevention in Island, success and  development.

Doordat de focus van dit congres op de verschillende 
settings en focusgroepen lag, kwamen heel wat preventie-
methodieken aan bod: schoolspecifieke preventieprogram-
ma’s, strategieën voor de party-scène, festivals, lokale 
handelaars en horeca, alcohol in openbare plaatsen, verkeer, 
kinderen van families met alcoholproblemen en tot slot 
vluchtelingen. Het was dan ook een hele eer dat we 
Unplugged voor de eerste graad secundair onderwijs 
mochten toelichten. Tot op heden is dit nog steeds één van 
de weinige preventieprogramma’s die wetenschappelijk 
onderzocht werd en zijn effectiviteit bewezen heeft.

De internationale contacten en input gaven ons team alvast 
een ferme boost om ook volgend schooljaar volop in te 
zetten op preventie binnen het onderwijs. 

(1)  Meer info via www.localize-it.eu

bron: Presentatie Unplugged, Münster

UNPLUGGED integrated criteria for effective prevention  
into trainings and into the teaching materials.

FOCUS ON:
Correcting wrong interpretation
Giving correct information
Working on social/lifeskills
Working on techniques to say ‘no’
Working on a positive class environment
Making sure all the excercises are interactive 40 JA
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Praktijkgids “Aankopen met  
sociale Impact” bouwt brug tussen  
overheid en sociale economie

De samenwerking met de sociale economie is voor 
lokale overheden soms nog een braakliggend terrein. 
Om hieraan te verhelpen is er nu de “Praktijkgids aan-
kopen met sociale impact”, een uitgave van het Depar-
tement Werk en Sociale Economie.

Werk je bij een lokale of regionale overheid en wil je sociale 
impact bereiken via overheidsopdrachten, dan is deze gids  
er voor jou. Krijg je op een andere manier te maken met 
overheidsopdrachten die sociale impact (kunnen) creëren? 
Ook dan kan deze gids een leidraad en een bron van infor-
matie zijn.

Deze gids wil aanbestedende overheden bewustmaken van 
de mogelijke voordelen van sociaal aankopen en praktische 
handvaten aanreiken om sociale overwegingen te laten mee-
tellen bij de plaatsing en opvolging van overheidsopdrachten. 

Elke overheid heeft immers via haar aankoopbeleid een 
krachtige hefboom in handen om sociale impact te creëren. 
Ook als lokale overheid kan je zo je sociale beleidsdoelstel-
lingen realiseren. Maar hoe begin je hieraan? De gids neemt 
aankopers mee in een helder stappenplan met vragen zoals: 
Hoe creëer je draagvlak? Hoe bepaal je je strategische socia-
le doelstellingen? Hoe werk je concrete overheidsopdrachten 
uit? Ook het juridisch kader van overheidsopdrachten komt 
aan bod.

Inspirerende voorbeelden

Om het concept ‘sociaal aankopen’ te verduidelijken, ver-
zamelde men in de gids een aantal concrete voorbeelden in 
de vijf Vlaamse provincies. De cases illustreren het verhaal 
achter de opdrachten: ze bieden geen complexe juridische of 
technische analyses, maar een blik achter de schermen. 
Zo kan je lezen hoe de stad Hasselt 15 procent van het on-
derhoudsbudget toewijst aan de sociale economie, door ar-
beidsintensieve en repetitieve taken uit te besteden. Klassiek 
is ook het voorbeeld van de samenwerking tussen gemeen-
ten en maatwerkbedrijven op gebied van groenonderhoud. In 
de gids lees je waarom Aalst kiest om het scheren van hagen, 
het groenonderhoud van woonwijken en ecologisch groen-
beheer helemaal uit te besteden aan de sociale economie, 
waardoor er op de eigen groendienst mankracht vrijkomt 
voor andere opdrachten. 

Verder wordt het voorbeeld gegeven van de sociale aan-
koopcentrale voor het onderhoud van brandkranen (hydran-
ten) in West-Vlaanderen. 11 gemeenten werken er samen 
om efficiënter te kunnen presteren. De stad Roeselare is de 
grootste speler en treedt op als aankoopcentrale. Voor het 
onderhoud en de controle van de hydranten willen de elf ge-Pa
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meenten een aankoopstrategie met sociale impact uitprobe-
ren. Dit gebeurt via samenwerking met de lokale diensten-
economie (Tot uw dienst, onderdeel van Weerwerk). 

Ook worden enkele cases van de Stad Gent als goede 
praktijk aangehaald. Zo bepaalt de stad dat schoonmaakpro-
gramma’s via onderaanneming ook deels moeten worden 
uitgevoerd via de sociale economie. Van potentiële hoofd-
aannemers wordt verwacht dat ze samen met een sociale-
economiebedrijf naar keuze, een offerte indienen waarin de 
taken duidelijk verdeeld zijn. 

Verder laat de stad opdrachtnemers zelf kiezen welke 
sociale impact ze willen realiseren tijdens de uitvoering 
van een opdracht. Met succes: de verplichte sociale acties 
evolueren naar een samenwerking in functie van maximale 
sociale impact. Het instrument ‘sociale criteria werk’ kan 
in principe in elke opdracht geïntegreerd worden, maar een 
selectieve benadering is aangewezen. Het hoofddoel is cre-
eren van tewerkstelling en werkervaring voor mensen met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dat hoeft niet per se 
in Gent te gebeuren. Bedrijven kunnen zelf zelf een actie-
plan samenstellenWeerwerk heeft met de stad Gent diverse 
contracten. Zo is er een opdracht om onkruid te branden op 
de Gentse museumsites, verder loopt er een raamovereen-
komst met de dienst onderhoud gebouwen voor de uitvoe-
ring van schilderwerken aan openbare gebouwen. Weerwerk 
haalt zo’n 30 % van zijn omzet uit overheidsopdrachten/
samenwerking met openbare besturen en instellingen zoals 
universiteiten, Waterwegen en Zeekanaal.

Dit zijn voorbeelden hoe overheden door samen te  
werken met de sociale economie via hun aankoopbeleid, 
aan kansarme personen de mogelijkheid geven om zinvolle 
ervaring op te doen en zo hun afstand tot de reguliere  
arbeidsmarkt te verkleinen.

[Tewerkstelling]
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Rennen, springen, jumpen, vallen en weer door
gaan! Zaterdag 28 april was het weer van dat: 
Xtra Time, de omnisportclub van De Sleutel,  
organiseerde samen met De Sleutel de tweede 
editie van Let’s go PillLow! 

Omnisportclub Xtra Time ondersteunt mensen met een ver-
slaving, in hun poging om opnieuw aansluiting te vinden bij 
de maatschappij, met een aanbod van recreatieve en laag-
drempelige sport. Zij brengt deze mensen aan het sporten 
en maakt hen warm om aan te sluiten bij een reguliere sport-
club. Sport is leuk, sport is uitdagend, sport breng mensen 
dichter bij elkaar…Om dit te illustreren organiseerden we 
op zaterdag 28 april de tweede editie van ons sensationeel 
springkussen-teambuildingsevenement! 

Met dit evenement willen we een positieve boodschap 
uitdragen naar het grote publiek: drugs en verslaving vor-
men 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! Iedereen was uitgenodigd om een klein 
team samen te stellen en als team een avontuurlijk parcours 
af te leggen. Dit hindernissenparcours bestaat uit opblaas-
bare attracties waar je in team allerhande proeven moet op 
uitvoeren. Je treedt weliswaar in competitie met een ander 
team, maar de ervaring van het avontuur is veel belangrijker 
dan winnen! 

Maar liefst 26 teams, van verschillende pluimage, schre-
ven zich in voor de tweede editie van ons evenement. Ver-
geleken met vorig jaar is dit een stijging met meer dan tien 
ploegen, vier ploegen haakten voortijdig af of kwamen de 
dag zelf jammer genoeg niet opdagen. We bereikten een 
heterogeen gezelschap: gaande van onze bewoners en cliën-
ten van andere instellingen, over vluchtelingen en OCMW-
cliënten tot een singlesclub en gewone vriendengroepen. Dit 
jaar schreven zich zelfs ploegjes uit Nederland in. U leest het 
goed, we trekken een internationaal publiek aan! 

Het thema dit jaar was: de Rode Duivels. Om half tien kon-
den we starten met de eerste van onze drie sessies. Elke ses-
sie duurde tweeëneenhalf uur. Via een doorschuifsysteem 
kon elk team zijn krachten en vaardigheden inzetten binnen 
onze Duivelse thematiek. Zowel de kantine alsook de deun-
tjes waren (in het kader van het nakende WK-voetbal) zwart 
geel rood gekleurd. De drie origineelste teamnamen binnen 
de thematiek (Red Ninjas, Bad Kompany en Red Bbal Jum-
pers) kregen bovendien een extra prijs. 

Ook de attracties kregen allen een Duivels tintje: deelne-
mende ploegen konden zich uitleven op een “Devils run”, 

Let’s go Pillow: Een sfeerverslag

[Uit het netwerk]

“Flipp it Fella’s”, “Sumo Radja’s”, “Bubble Fun” en “Devils 
Platform”. Wat dit inhoudt wordt best geïllustreerd met vol-
gende foto’s. 

De teams vlogen er direct in, de intensiteit was hoog, de 
spanning was op vele gezichten te lezen, maar vooral ap-
plaus en gelach waren voortdurend te horen, kortom we on-
dervonden onmiddellijk dat iedereen genoot! Soms werd de 
strijd zelfs heel hevig, gelukkig moest het Rode Kruis slechts 
enkele slachtoffers van kleine incidenten bijstaan. Oef! 

Zo was de toon gezet voor de rest van de dag. Eenzelfde 
engagement, eenzelfde spelplezier konden we meemaken 
in de twee namiddagsessies! Op het einde van elke sessie 
werden alle teams samengeroepen voor een gezamenlijke 
kreet, ploegen die een uitzonderlijke prestatie neerzetten 
kregen een extra aandenken. Elke deelnemer kreeg boven-
dien een coole pet mee naar huis met opschrift “Move Up 
With Sports – #sportersbelevenmeer #xtratime #desleutel”. 
Elk team ging met andere woorden met een unieke ervaring 
en met een leuk gadget naar huis. 

We mogen besluiten dat elke deelnemende ploeg zich 
uitstekend vermaakt heeft en dat “let’s pillLow” een zin-
vol evenement is. Hopelijk kunnen we in de toekomst met 
vergelijkbare activiteiten opnieuw de kracht van sport laten 
spreken, want ook tijdens dit evenement werd aangetoond: 
sport voor allen is fijn, sporters beleven meer!



 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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Altijd al gedroomd van een avontuurlijke zeiltocht op zee? Op zondag  
9 september kan u in Nieuwpoort deelnemen aan “Varen voor het goede 
doel”. Een andere mogelijkheid is een rustige riviertocht naar Diksmuide 
in combinatie met de Openmonumentendag.

Deze “Varen voor het goede doel” in samenwerking VVW Westhoek is dé 
geschikte activiteit voor wie op zoek is naar een ontspannend moment 
voor familie of vrienden. Maar evengoed kan u die dag kiezen voor een 
teamopbouwende bedrijfsactiviteit. Eén van de jachten van de jachthaven 
van Nieuwpoort neemt u en uw gezelschap graag als passagier(s) mee 
op zondag 9 september.

Schrijf vandaag nog in via www.varenvoorhetgoededoel.be. Dit houdt 
geen enkel risico in. Indien wij de zee-zeildag moeten afgelasten wegens 
weersomstandigheden betalen wij uw bijdrage integraal terug. 
 
Wie liever een aangename boottocht op de Ijzer combineert met een 
portie cultuur, willen we ons rivieraanbod warm aanbevelen. Ter gelegen-
heid van de Open Monumentendag – ook op 9 september – zorgen we 
immers voor een boottocht op de Ijzer. 

Via onze speciale website kan u inschrijven of nader kennismaken met 
deze activiteiten (reacties van deelnemers, een gesprek met een 
schipper). Omdat wij de zeildag en de riviertocht echt familiaal en 
gezellig willen houden, beperken wij het aantal deelnemers opnieuw tot 
450. U heeft er dus alle belang bij om vroeg in te schrijven. Zoals steeds 
sluiten we deze dag af met een sfeervolle receptie in de jachthaven van 
Nieuwpoort. 

Meer info: mail naar info@zee-zeildag.be

Zeilen ten voordele van De Sleutel
“Varen voor het goede doel”

[Uit het netwerk]


