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Editoriaal

Kerst en eindejaar komt eraan. Het zijn tijden van lijstjes, nieuwe voornemens,
van warme familiebijeenkomsten… De feestperiode wordt echter niet in alle
families even uitbundig gevierd…Een familielid dat verslaafd is, dat is niet
eenvoudig tijdens deze periode.
Waarom blijft middelengebruik bij de ene jongere beperkt tot een
experiment en gaat een andere over naar problematisch gebruik en verslaving?
Bestaat er een verband met het nest waarin je opgroeit of de opvoeding die
je krijgt? Onze redactie had een uitvoerig gesprek met Prof. Caroline Braet
en onderzoekster Brenda Volkaert naar aanleiding van een onderzoek naar
kwetsbaarheden rond emotieregulatie bij adolescenten. Het Residentieel
Kortdurend Jongerenprogramma participeerde hieraan. De resultaten helpen
ons om de therapie te versterken.
En wie klopt vandaag aan bij De Sleutel? Enkele opvallende cijfers (meer op
blz 4): de gemiddelde leeftijd van de cliënt in De Sleutel stijgt en bedroeg
29 jaar in 2017. Bijna één op drie cliënten in behandeling is regulier
tewerkgesteld. De helft behaalde niet meer dan een diploma lager onderwijs.
Naar productgebruik blijken er grote verschillen al naargelang de afdeling. Zo
worden de ambulante centra gekenmerkt door een sterk vertegenwoordigd
‘cannabiscliënteel’ (48%). In onze jongerenafdeling te Eeklo is het belang van
cannabis als belangrijkste product nog groter (76%). Cannabis is nog steeds
een onderschatte drug.
Inzetten op een alternatieve levensstijl om de verslaving te overwinnen
is belangrijk. Met een muziekproject helpen we cliënten in hun zoektocht
naar nieuwe of oude passies die een leven zonder drugs opnieuw zin kunnen
geven. De Sleutel heeft sinds enige tijd daarom een muziekgroep: Los
Sleutelbos. Lees hiernaast hoe samen musiceren én optreden wordt ervaren
door cliënten en begeleiders. Zo tekende Los Sleutelbos eind oktober present
op het slotevent van Jardin de Fair, de openluchtexpo georganiseerd door PC
Guislain. En de muziekgroep heeft nog mooie vooruitzichten.
Lees ook het persoonlijk verhaal van Kenny (zie blz 15). Hij vertelt waarom
zijn deelname aan de fameuze dodentocht van Bornem een positief alternatief
was om de festivalzomer te ontwijken. Zijn getuigenis volgde op een outing
afgelopen zomer op Facebook. Kenny’s verhaal maakte niet alleen veel reacties
los. Hij wist met zijn geldinzamelactie ook een mooi bedrag te verzamelen ten
voordele van De Sleutel. DANK!
Wat is de impact van bewegen op ons leven? En wat kan de invloed van
fitheid zijn op de weerbaarheid van onze doelgroep? De monitoring tijdens de
voorbije sportprojecten, leverde toch wel opmerkelijke resultaten op. Cijfers
bevestigen dat inzetten op sport en bewegen doorwerkt tot op de arbeidsvloer.
Bij Weerwerk, het maatwerkbedrijf verbonden met De Sleutel, constateerden
we eerder al een daling van 10% naar 5% op het vlak van ziekteverzuim.
Fittere werknemers hebben meer kans om het langer vol te houden op de
werkvloer. De resultaten steunen onze overtuiging dat we sport en bewegen
hoog op de agenda moeten houden.
Het aanbieden van aangepaste werkopdrachten, echt op maat van
de doelgroepmedewerkers, is een grote uitdaging voor Weerwerk. In dit
nummer zetten we de samenwerking met het bedrijf Metagenics in de kijker.
Dankzij hun opdrachten kunnen we nu duidelijke parameters hanteren die
beoordelen vanaf wanneer iemand klaar is om mee te draaien in de reguliere
verpakkingsindustrie.
Afsluitend dank ik u als verwijzer of donateur graag voor de loyale
samenwerking.
Aan allen een goede gezondheid gewenst en een voorspoedig 2019.

[Project in de kijker]

Musiceren met Los Sleutelbos
kan helend werken

Lees de reacties van enkele
begeleiders-muzikanten op
www.desleutel.be

3

Paul De Neve

Aan het woord is initiatiefnemer dr Rik Verstrepen. Zelf is hij
muzikant in hart en nieren. Hij speelt reeds viool van zijn
8 jaar. De muziekband “Los Sleutelbos” is gegroeid uit een
kleinschalig muziekproject, opgestart dankzij ondersteuning
van Rotary Oudenaarde en de (intussen afscheidnemende)
Oost-Vlaamse gouverneur Briers.
De Sleutel biedt een waaier aan mogelijkheden en activiteiten die kunnen helpen om “vrije tijd” in te vullen. Sport, kunst,
fotografie, koken en ook … muziek. Het is een zoektocht naar
nieuwe of oude passies om het leven opnieuw zin te geven.
“We komen eenmaal per week met cliënten uit verschillende afdelingen samen in een repetitielokaal van PC
Guislain te Gent. Voor sommigen, bvb uit het CIC, doet
het deugd om gewoon al eens buiten te zijn. Het gebeurt
tijdens de vrije tijd, het is dus geen muziektherapie. Maar
we zien dat het de mensen deugd doet”, zo stelt Rik. Drugs
gebruiken is voor veel mensen een manier om hun emoties
tijdelijk te verdoven. “Muziek kan als een trigger werken.
Het kan heel sterke emoties naar boven halen. Soms kan het
overweldigend zijn. Omdat we de cliënten kennen, kunnen
we er wel nadien tijdens de behandeling mee aan de slag.
Het wordt dus opgevolgd door de begeleiding”.
Op 20 oktober trad de Los Sleutelbos-band, o.l.v. Rik
Verstrepen, voor het eerst op in Psychiatrisch Centrum
Guislain te Gent. De groep – cliënten en begeleiders – bracht
covers van Gorki tot John Lennon. Het optreden kaderde in
“Jardin de Fair”, de openluchttentoonstelling die reeds voor
de vijfde maal werd georganiseerd door PC Guislain.
Rik slaagt er probleemloos in iedereen in de groep een
eigen plek te geven. “Ik hecht veel belang aan de inbreng
van de bewoners. En tijdens het optreden tracht ik maximaal
alles uit handen te geven. Via de arrangementen zorg er ik er
vooral voor dat we muzikaal ergens landen.”
De groep kent geen vaste samenstelling. Rik: “Er is wel
een concept. Cliënten met goesting worden aangevuld met
een vaste kern van begeleiders die ook musiceren”. Na een
kleine oproep bij collega-hulpverleners, boden zich spontaan
meerdere vrijwillige muzikanten aan.
Los Sleutelbos heeft ambitie voor de toekomst. “Na een
optreden op een graduatiefeest in november zijn we ook
gevraagd op een feest van het tussenhuis op 20 december.
We zijn gelanceerd”, zo blikt Rik vooruit.
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De Sleutel heeft sinds enige tijd een eigen
muziekgroepje: Los Sleutelbos. “Muziek kan
therapeutisch werken. Het is voor sommige
mensen een bijkomende tool om mee aan de slag
te gaan. Het kan ook helpen om het hoofd eens
leeg te maken. En het werkt ontspannend”.

De groep tijdens een repetitie. Het muziekproject past in de zoektocht van onze
cliënten naar nieuwe of oude passies die
hun leven opnieuw zin kunnen geven.

Enkele cliënten aan het woord
“Lang geleden heb ik muziekschool gevolgd. Ik heb 7 jaar
in een koor gezongen en 3 jaar piano gevolgd. Ooit was ik
zanger in een coverbandje. Achteraf heb ik ook gitaarles
gevolgd. In mijn gebruikersperiode heb ik de muziek aan
de kant geschoven. Toen ik in TG aankwam viel mijn oog
al heel snel op een oude gitaar met amper drie snaren. Ik
heb deze wat opgeknapt en het feest was begonnen. Ik was
superblij toen ze me het muziekprojectje voorstelden.
(D, 21 jaar)
Muziek is mijn grootste uitlaatklep: ontspanning, amusement, een manier om mij te uiten (luid en duidelijk), maar
ook een soort verwerkingstherapie… Ik vind het een uitdaging om steeds beter te proberen worden. Het optreden
vond ik heel tof om te doen. Alleen spijtig dat het zo snel
voorbij was. On to the next one .”
(J, 27 jaar)
“Eigenlijk luisterde ik niet zo bewust naar muziek. Maar
omdat we de kans kregen om deel te nemen, wou ik wel
eens ervaren wat het is om te leren zingen. Het geeft me
een gevoel van vrij zijn. Ik zou graag saxofoon willen leren
spelen. Ik hou van die warme klanken. Muziek kan me
helpen om mezelf terug te vinden, wie ik werkelijk ben.”
(J, 28 jaar)
“Ik luister graag naar reggae en hiphop. Ik ben van kleinsaf met muziek bezig. Ik heb muziekschool gedaan, een
jaar notenleer en daarna gitaar… Ik zag het meteen zitten
om mee te doen. Met muziek bezig zijn, geeft me een adrenalineboost. Het maakt ook altijd een slechte dag goed.
Ik vond het ook de max dat we zelf nummers mochten
aanbrengen.”
(S, 22 jaar)

[Kwaliteitszorg]

Evoluties van het cliëntenprofiel in
De Sleutel (2011-2017)
4
Van alle cliënten die zich tot De Sleutel wenden met een vraag
naar behandeling worden een aantal gegevens verzameld. Het
voornaamste doel hiervan is het aanbieden van een aangepaste
behandeling, op maat van het profiel en de hulpvraag van de
cliënt. Daarnaast worden een beperkt aantal cliëntgegevens
bijgehouden om te voldoen aan de TDI-verplichtingen. Hier zijn
hoofdzakelijk epidemiologische doeleinden aan de orde. In
volgend artikel schetsen we – aan de hand van de TDI – het
profiel van de cliënt in De Sleutel, anno 2017. Daarbij stellen we
scherp op relevante verschillen tussen de types centra waartoe
de cliënt zich wendt, én evoluties doorheen de tijd (2011-2017).

TDI
De Treatment Demand Indicator (kortweg TDI) is een minimumset van gestandaardiseerde gegevens die bevraagd worden bij
een eerste face-to-face contact in het kader van een nieuwe behandeling. In 2017 werden in De Sleutel bij 2270 cliënten TDIgegevens verzameld. Dit is een lichte stijging in vergelijking met
2016, maar een daling van 10% ten opzichte van 2011. Deze
daling is voornamelijk toe te schrijven aan het CIC en de ambulante centra, die echter instaan voor 84% van de gegevens. Het
CIC maakt 12% uit, de TG’s 3% en het RKJ ruim 1%.

Geert Lombaert

Geslacht, leeftijd en nationaliteit
Vijf op zes cliënten (of 84%) die zich in 2017 tot De Sleutel
richten met een vraag naar behandeling zijn mannen. Deze
verdeling naar geslacht is vrij stabiel in de periode 2011-2017
(steeds tussen 83% en 86%). Tussen de centra van de Sleutel
is er echter een duidelijk verschil: het CIC en de TG’s hebben
een nog meer uitgesproken ‘mannelijke’ populatie (telkens
92%) dan de ambulante centra en het jongerenprogramma RKJ
(resp. 83% en 88%).
Precies een derde van de cliënten (33%) is jonger dan 25
jaar. De gemiddelde leeftijd van de cliënt in De Sleutel stijgt
traag, maar gestaag: van gemiddeld 27 jaar in 2011 over 28 jaar

in 2013 naar 29 jaar in 2016 en 2017. Het RKJ heeft per definitie
de jongste cliënten in behandeling (gemiddeld 16 jaar), terwijl
de cliënt in het CIC en de TG’s gemiddeld iets ouder is (respectievelijk 32 en 31 jaar).
Van alle cliënten in 2017 heeft 94% de Belgische nationaliteit. Van de niet-Belgen draagt 3% een EU-nationaliteit en 3%
de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie. In de
periode 2011-2017 merken we een geleidelijke afname van het
aandeel niet-Europeanen. In de ambulante centra is het aandeel niet-Belgen iets hoger (7%) dan in het CIC (4%), de TG’s
en het RKJ (telkens 3%).

Doorverwijzende instantie en behandelverleden
Anno 2017 komt een derde van de cliënten (34%) op eigen
initiatief, terwijl 10% door familie of vrienden werd verwezen.
De justitiële verwijzingen zijn met 29% zeer talrijk in De Sleutel. Doorverwijzingen door andere zorgverleners scoren lager:
7% vanuit de drughulpverlening, 6% uit welzijnsvoorzieningen, 4% vanwege ziekenhuizen en 3% door huisartsen.
In vergelijking met 2011 noteren we een beperkt aantal
verschuivingen: het aandeel cliënten dat op eigen initiatief
komt, is gestegen (van 29% naar 34%) ten ‘nadele’ van de
justitiële verwijzingen (van 34% naar 29%).
Tussen de centra van de Sleutel is er een opvallend verschil: het aandeel verwijzingen vanuit de drughulpverlening is
veel omvangrijker in het crisiscentrum en de TG’s (resp. 38%
en 26%), terwijl het omgekeerde geldt voor de verwijzingen
door justitie (8% in CIC en 3% in de TG’s versus 33% in de
dagcentra en 21% in het RKJ).
Op basis van de TDI-registratie kunnen we het onderscheid
maken tussen nieuwe cliënten en cliënten die reeds eerder in
behandeling zijn geweest. Anno 2017 is 46% van de cliënten
in De Sleutel nieuw; dit betekent dat ze nog niet eerder in behandeling zijn geweest voor problemen in verband met drug-

gebruik. Het aandeel nieuwe cliënten is in de periode 20112017 toegenomen van 41% naar 46%. De overige 54% zijn
zogenaamd gekende cliënten.
Andermaal zijn er grote verschillen tussen de centra. De
ambulante centra en het RKJ bereiken voor circa de helft (resp.
52% en 48%) nieuwe cliënten terwijl in het CIC en de TG’s veeleer ‘gekende’ cliënten in behandeling komen (met resp.
‘slechts’ 11% en 0% nieuwe cliënten). Dit betekent dat er weinig of geen eerste behandelingen voorkomen in deze centra.

Opleidingsniveau en arbeidssituatie
De helft van de cliëntenpopulatie in De Sleutel (50%) behaalde
niet meer dan een diploma lager onderwijs, terwijl nauwelijks
7% hoger onderwijs heeft afgewerkt. Dit betekent dat de helft
van de cliënten het secundair onderwijs niet met succes heeft
afgerond. Er zijn weinig verschillen tussen de centra met betrekking tot het opleidingsniveau, en het opleidingsniveau van
de cliënten is nauwelijks gestegen in de periode 2011-2017.
Bijna één op drie cliënten in behandeling (31%) is regulier
tewerkgesteld, terwijl eenzelfde aandeel (30%) werkloos is. In
vergelijking met voorgaande jaren is het aandeel tewerkgestelden onder de cliënten licht gestegen, terwijl het omgekeerde
geldt voor de groep van werklozen. In de dagcentra (35%) is
het aandeel tewerkgestelden hoger dan in het CIC (16%) en
de TG’s (3%). Bijna één op zes (16%) is student. Deze groep
blijft stabiel over de laatste 7 jaar. Het RKJ scoort hier uiteraard
het hoogst (91%) terwijl het aantal studenten in het CIC en
de TG’s beperkt is tot respectievelijk 2% en 0%.

Voornaamste drug en spuitgedrag
Naast bovenstaande socio-demografische variabelen gaat de TDI
uiteraard ook in op een aantal druggerelateerde kenmerken; met
name het voornaamste product dat aan de basis ligt van de vraag
naar behandeling en het spuitgedrag zijn cruciale gegevens.

Met betrekking tot het voornaamste product stellen we vast
dat cannabis met 44% de koploper vormt binnen de populatie
van De Sleutel. Zoals blijkt uit bovenstaande grafiek steeg het
aandeel cannabisgerelateerde hulpvragen tot 2013 om daarna
stabiel te blijven. De productgroep van opiaten (voornamelijk
heroïne) is als het ware in vrije val. In 2011 vormde opiaten
nog de tweede voornaamste productgroep met 23%. Inmiddels is opiaten weggezakt naar de 4de plaats met ‘amper’
10%. Zowel cocaïne als stimulantia (resp. 24% en 15% in
2017) zijn sinds 2014 belangrijker geworden dan de groep van
opiaten. Vanaf 2014 wint cocaïne zeer sterk terrein, terwijl stimulantia over zijn hoogtepunt is.
Behalve deze algemene evoluties stellen we vast dat de
profielen sterk uiteenlopen naargelang het type centrum. De
ambulante centra worden gekenmerkt door een sterk vertegenwoordigd ‘cannabiscliënteel’ (48% in 2017), terwijl de andere productgroepen op respectabele afstand volgen (23%
cocaïne, 14% stimulantia en 8% opiaten). Bij het RKJ is het
belang van cannabis als belangrijkste product nog groter
(76%), terwijl cocaïne 12% uitmaakt in het RKJ. Het CIC-plaatje wijkt hier zeer sterk van af: cocaïne is anno 2017 de absolute
koploper geworden met 33%, terwijl opiaten zeer snel terrein
verliest (van 54% in 2011 naar 24% in 2017). Stimulantia
(13%) en cannabis (17%) volgen op afstand maar de ‘kloof’
met opiaten wordt zienderogen kleiner. Ook in de TG’s is opiaten niet langer de belangrijkste productgroep (21%), want
inmiddels bijgehaald door stimulantia (36%) en cocaïne
(25%). Het aandeel ‘cannabiscliënteel’ blijft met 6% zeer laag
in de TG’s.
De gemiddelde leeftijd van de krimpende opiaatgroep is in
de periode 2011-2017 gestegen met 5 jaar tot gemiddeld 36
jaar. Voor de andere productgroepen merken we een beperktere stijging, nl. telkens met 2 jaar (cocaïne en stimulantia:
gemiddeld 32 jaar en cannabis: 25 jaar). De ‘cannabiscliënten’
zijn vaker cliënten die voor het eerst in behandeling komen
(64% nieuwe cliënten), terwijl dit voor de andere productgroepen niet geldt (41% voor cocaïne, 33% voor stimulantia en
slechts 8% voor opiaten).
Een zevende (15%) van de cliënten in 2017 heeft ooit drugs
geïnjecteerd, waarvan bijna een derde dit ook in de afgelopen
30 dagen heeft gedaan (5% recente spuiters). Het aandeel
injecteerders is in de periode 2011-2017 gaandeweg gedaald
(van 24% in 2011 tot 15% in 2017). Het dalend belang van
opiaten hangt hier ongetwijfeld mee samen. Ook hier zijn er
duidelijke verschillen tussen de types centra. Binnen de ambulante centra is het aantal spuiters (11% ooit en 3% recent)
veel kleiner, terwijl het CIC met 37% ooit- en 16% recente injecteerders veel hoger scoort. In de TG’s heeft 47% van de
cliënten ooit gespoten terwijl het RKJ met 6% ooit-spuiters
het laagst scoort.
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[Sport en bewegen]

Effecten zijn positief op fysieke en mentale paraatheid

Inzetten op sport en bewegen werkt door
tot op de arbeidsvloer
6
“Ruim één op drie Belgen beweegt te weinig.” Het
is maar één van de vele krantenkoppen die dit najaar de voorpagina haalde rond het fitheidsthema.
Te weinig bewegen is één zaak, maar wat is de
impact van bewegen op ons leven? En hoe wetenschappelijk onderbouwd zijn deze stellingen?
De positieve effecten van fysieke activiteit (bewegen) op het
menselijk lichaam worden reeds decennialang in de wetenschappelijke literatuur beschreven. Regelmatig bewegen en
investeren in fysieke activiteiten heeft een positieve invloed
op zowel je mentale alsook fysieke paraatheid.1 Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat we moeten blijven investeren
in sport en bewegen. Ook op de arbeidsvloer stellen we positieve gevolgen vast.

Bewegen heeft invloed op ons brein
Recent sprong ook dr Wendy Suzuki (Neurowetenschapper,
New York University) tijdens een TED-talk 2 in de bres om het
publiek te overtuigen van de positieve effecten die sporten
op het brein kan hebben. Ze had persoonlijk ervaren welke
verschillende positieve effecten bewegen tijdens de vrije tijd
op haar eigen welzijn had teweeggebracht. Die persoonlijke
groei spoorde haar aan om op zoek te gaan naar een wetenschappelijk gefundeerde onderbouw om meer te gaan bewegen. De resultaten uit haar onderzoek zijn: beweging heeft
een positief effect op de gemoedstoestand, op het energiepijl, het geheugen en de waakzaamheid. Het inspireerde
haar om ook de effecten op het brein te gaan onderzoeken.
Bewegen zou wel eens één van de meest transformatieve activiteiten kunnen zijn waarmee we de werking van ons brein
kunnen verbeteren. Hieronder drie van haar conclusies:
- Bewegen heeft een onmiddellijk effect op ons lichaam. Bij
het uitvoeren van één work-out werden onmiddellijk stijgingen van neurotransmitters geconstateerd (dopamine,
serotonine, noradrenaline). Daarnaast toonden onderzoeken ook een positieve invloed aan op de gemoedstoestand, reactietijden en focus (telkens voor korte, beperkte
tijdsperiode).
- Regelmatig bewegen heeft ook een langetermijneffect: de
waakzaamheid verbetert, het volume van de hippocampus
neemt toe en onze gemoedstoestand (“mood”) zal een
langere tijd positief zijn.
- Hoe meer je beweegt, hoe groter en sterker onze hippocampus en prefrontale cortex ontwikkeld worden. Dit zorgt
ervoor dat we een grote weerstand kunnen opbouwen
tegen ziektes zoals bijvoorbeeld Alzheimer en andere soorten dementie.

Meer bewegen binnen De Sleutel
Bewegen heeft vele algemene voordelen voor het functioneren van ons lichaam. Heeft beweging echter ook een
specifieke invloed op de doelgroep waarmee we binnen De
Sleutel aan de slag gaan? Kan beweging een rol spelen om
therapiedoelen te bereiken en heeft fitheid een positieve invloed tijdens het traject naar tewerkstelling? De wetenschap
staat, op het vlak van onderzoek naar de invloed van fysieke
activiteit op kansengroepen, en meer specifiek mensen met
een drugverslavingsproblematiek, nog niet bijzonder ver.
Toch zijn er ook hier reeds veelbelovende onderzoeksresultaten:
- Aerobe bewegingsvormen (bv wandelen, fietsen,…)
zouden een beschermende rol kunnen hebben op bingegebruik. Daarnaast zouden ze ook een positieve invloed
hebben op het “drugszoekend gedrag” in periodes van
onthouding (periodes zonder gebruik).3
- Een gestructureerd beweegaanbod heeft een positieve
invloed op receptor-achterstanden bij amfetaminegebruikers.4
- Mensen met een drugverslavingsproblematiek kunnen
dankzij beweegactiviteiten toch nog positieve zaken
ervaren (gemoedstoestand) zonder dat daarvoor gebruik
nodig is.5
- Beweging kan bij mensen met een drugverslavingsproblematiek leiden tot minder depressie-symptomen,
een betere slaap en positiever cognitief functioneren.6
Dit literatuuronderzoek bevestigt dus dat er echt wel wetenschappelijke evidentie is dat bewegen een positieve invloed
heeft op de populatie van kwetsbare mensen waarmee wij
binnen De Sleutel en Weerwerk dagelijks in contact komen.
Gedurende vijf jaar zetten we dan ook actief in op sport- en
beweegactiviteiten. Dit vanuit de optiek dat sport en bewe-

Cliënten van De Sleutel nemen tijdens hun
vrije tijd regelmatig deel aan evenementen
of wedstrijden. Eind oktober mochten
we bijvoorbeeld 21 deelnemers noteren –
verspreid over verschillende afstanden – aan
de Marathon van Gent in en rond
de Topsporthal.

gen een middel kunnen zijn om een leven opnieuw zinvol in
te vullen, maar ook vanuit de optiek dat sport mensen sterker, weerbaarder kan maken binnen het traject dat ze afleggen in functie van hun re-integratie in onze maatschappij.
De eigen ervaringen binnen onze behandelcentra met
vaste sportactiviteiten met een professioneel sportlesgever en in sportspecifieke setting (geïntroduceerd in 2014),
bevestigen ook dat sport en bewegen een positieve impact
kan hebben op onze mensen: ons doelpubliek ervaart meer
positieve gevoelens, minder negatieve gevoelens en een hoger energiepijl 7 door het beoefenen van beweegactiviteiten
binnen een professioneel kader. Naast het meten van deze
3 factoren gaan we ook na hoe de sportinitiaties worden
beoordeeld. Op die manier proberen we ook op de intrinsieke motivatie van onze cliënten in te spelen. We merken
dat “sport en bewegen” een vaste plaats heeft binnen onze
verschillende settings. De weg om het volledig te verankeren
binnen andere structuren en therapievormen zal echter nog
even tijd vragen. Ons vrijwillig sportaanbod (sportaanbod
buiten behandeluren met inspraak van onze doelgroep),
wordt met “pieken” gesmaakt door onze afdelingen. Dit
geldt ook voor deelname aan publieke evenementen (voetbaltornooien, loopevenementen, …)

Invloed van meer bewegen op de werkvloer
De wetenschap leert ons verder dat fysieke fitheid eveneens
een invloed heeft op werk-gerelateerde zaken. Ziekteverzuim
is hier een voorbeeld van. Langdurig ziekteverzuim heeft
niet alleen een invloed op de algemene volksgezondheid

maar heeft ook een economische impact. Wetenschappelijk
onderzoek toont aan dat preventief investeren in fysieke
activiteit een positieve invloed kan hebben op langdurig
ziekteverzuim (minder). De precieze relatie tussen beiden
moet wel nog gedetailleerder onderzocht worden. Dit is een
interessante piste die we verder opvolgen.8
Op de werkplaatsen van ons maatwerkbedrijf Weerwerk
doen we regelmatig intern onderzoek naar de invloed die
fitheid kan hebben op de weerbaarheid van onze doelgroep.
Als we de maanden januari 2016 (start ESF-project competentieontwikkeling via sport en bewegen) en januari 2017
vergelijken, constateerden we ook bij onze doelgroep arbeidszorg (activerende werkvloer) een daling van 10% naar
5% op het vlak van ziekteverzuim. Een vaststelling die we
de komende jaren in het ogen zullen houden.
De methodiek die we gedurende het ESF-project ontwikkel-den (sportintake, sport als nieuwe context om te werken
aan competenties en sportassessment) hebben we verder
gefinetuned binnen het sportparticipatieproject. Afgelopen
maanden (januari – september 2018) werden bij 36 nieuwe
doelgroepmedewerkers (Activerende Werkvloer Antwerpen
en Gent) een fitheidstest (Chester Step test) afgenomen als
onderdeel van de algemene aanmeldingsprocedure (jobinterview). Na een periode van minstens 8 weken kwamen
we tot volgende resultaten:
- 65% van de doelgroepmedewerkers die een positieve
fitheidstest aflegden waren na 8 weken (of langer) nog
steeds actief op onze activerende werkvloer (al dan niet
na korte time-out).
- 65% van de doelgroepmedewerkers die een negatieve
fitheidstest aflegden waren na 8 weken (of langer) niet
meer actief op onze activerende werkvloer.
De fysieke fitheid van onze doelgroepmedewerkers blijkt
dus een effect te kunnen hebben op de aanwezigheden
en op de weerbaarheid van ons doelpubliek. Inzetten op
de verbetering van fitheid bij negatieve resultaten zou de
komende jaren dan ook best gestructureerd en binnen een
professioneel kader worden bekeken. Om dit aan te pakken
liggen er vandaag de dag reeds verschillende pistes op tafel,
we bekijken met beleidsvoerders mogelijkheden om dit
wverder vorm te geven.

Slotwoord: kleine interventies met grote impact
Het implementeren van kleine veranderingen binnen de
daginvulling kunnen reeds een grote impact hebben op
het welzijn. Prof. Wendy Suzuki beveelt aan om minstens
3 keer per week een half uurtje matig intensief te bewegen
(aeroob: je hartslag gaat omhoog, je ademhaling verloopt
iets sneller maar je bent nog in staat om te praten tegen
Lees verder op pagina 8
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[Sport en bewegen]

Weerwerk activeert dankzij samen
in voedingssupplementen

8
iemand). Dit kan door klein interventies in ons leven: een
blokje om wandelen tijdens een pauze, met de fiets naar het
werk gaan, een halte vroeger afstappen, de trap nemen in
plaats van de lift, niet bellen naar collega’s maar langsgaan,
etc. Deze kleine interventies kunnen een grote impact hebben op ons welzijn: one small extra step for a man, can be
a big leap for mankind!
Naast een invloed op het welzijn kan fysieke activiteit ook
een invloed hebben op het verlagen van het ziekteverzuim
binnen organisaties. Er is echter nog meer gedetailleerd en
kwalitatief onderzoek nodig om deze problematiek binnen
een helder en eenduidig kader aan te kaarten. Dit was ook
één van de conclusies tijdens het EWODOR-congres 9: velen
zijn intussen overtuigd van de kracht van sport, de kracht
van bewegen en de positieve invloed die dit kan hebben voor
kansengroepen. Maar extra onderzoek zal nodig zijn om een
grotere impact te hebben op beleidskeuzes en op visieontwikkeling. Dit onderzoek kan extra evidentie opleveren om
te bevestigen en promoten wat we hopelijk reeds allemaal
weten: sport kan een krachtig middel zijn om een leven
zinvol(ler) in te vullen.

(1) Does physical activity have an impact on sickness absence? A review.
NM Amlani, F Munir – Sports Medicine, 2014 - Springer
(2) Ted-congres: “ideas worth spreading-congres”; afkorting TED =
Technology, Entertainment, Design“. Video: https://www.youtube.
com/watch?v=BHY0FxzoKZE&feature=youtu.be
Tekst: https://www.lingq.com/hu/lesson/wendy-suzuki-the-brainchanging-benef-1497922/
(3) Exercise as a potential treatment for drug abuse: evidence from preclinical studies. MA Smith, WJ Lynch – Frontiers in psychiatry, 2012 –
frontiersin.org

Sander Van den Hende

(4) Presentatie Dr. Gilberto Gera “17th International EWODOR
Symposium”: “Pathways and challenges to addiction recovery: The
role of treatment, self-help and other mechanisms of change”
(5) A pilot study of aerobic exercise as an adjunctive treatment for drug
dependence. RA Brown, AM Abrantes, JP Read, BH Marcus… – Mental
health and …, 2010 - Elsevier
(6) A pilot study of aerobic exercise as an adjunctive treatment for drug
dependence. RA Brown, AM Abrantes, JP Read, BH Marcus… – Mental
health and …, 2010 - Elsevier
(7) The Subjective Exercise Experiences Scale (SEES): Factorial validity
and effects of acute exercise. CL Lox, DL Rudolph - Journal of Social
Behavior and …, 1994 - search.proquest.com
(8) Does physical activity have an impact on sickness absence? A review.
NM Amlani, F Munir – Sports Medicine, 2014 – Springer
(9) 17th International EWODOR Symposium: “Pathways and challenges
to addiction recovery: The role of treatment, self-help and other
mechanisms of change”

Werk is een belangrijke hefboom om mensen
uit kansengroepen te activeren. Het aanbieden
van aangepaste werkopdrachten, echt op maat
van de doelgroepmedewerkers, is echter een
grote uitdaging. Het blijft ook vaak zoeken naar
een evenwicht tussen de rentabiliteit van het
sociale economiebedrijf en de zorg voor de
medewerkers.
Weerwerk, het maatwerkbedrijf verbonden met De Sleutel,
richt zich tot mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Verspreid over de regio’s Gent, Antwerpen en Roeselare staat Weerwerk op jaarbasis in voor het begeleiden van
zo’n 100-tal volwassenen met een verslavingsgeschiedenis
richting duurzame tewerkstelling.
Werkplaatsleider Mathieu De Bruyne: “Het is belangrijk
om voldoende stabiliteit te hebben in het werkaanbod. Eén
van de klanten waar we veel voor werken is Metagenics, een
toonaangevende speler in de markt voor voedingssupplementen. Ons eerste gesprek dateert van juni 2016. De missie van Metagenics is om mensen te helpen in hun streven
om gezonder en gelukkiger te leven. De visie van Weerwerk:
Mensen, kansen, groeien. Werk als methodiek! Vanuit deze
twee grondvesten hadden we niet veel nodig om de handen
in elkaar te slaan”.

Activerende werkvloer: voor wie?
Wie kampt met twijfel, herval en instabiliteit op levensdomeinen, en wie ‘werk’ ziet als een hefboom in de stap
naar een gezondere levensstijl, kan aan de slag op de
activerende werkvloer van Weerwerk. Mathieu:”Het is
een leer- en werkomgeving die sterke gelijkenissen vertoont met een reële werkvloer, maar waar de nadruk ligt
op leren. Simultaan gaat er aandacht naar zorg voor deze
personen. Werk is een methodiek om de doelgroepmedewerker in beweging te krijgen en zorg is nadrukkelijk
aanwezig om het veranderingsproces te begeleiden”.
De activerende werkvloer richt zich hoofdzakelijk tot
personen met een werkloosheidsuitkering, ziekte-en
invaliditeitsuitkering of een leefloon die ook kampen met
een probleem van verslaving aan illegale middelen.
Mathieu: “De toeleiding gebeurt vooral vanuit het
OCMW, maar ook vanuit VDAB, GTB 1, de gevangenis,
justitie in de ruime zin, psychiatrische centra en de
drughulpverlening. Ook spontane aanmeldingen van
kandidaat-doelgroepmedewerkers zijn welkom”.

[Activering]

werking met marktleider

Mathieu :“Dankzij deze opdracht
hebben we nu duidelijke parameters
om te beoordelen vanaf wanneer
iemand kan meedraaien in de reguliere
verpakkingsindustrie”.
Dat een bedrijf als Metagenics tijd en ruimte
maakt om aan onze medewerkers uitleg te
komen geven op teamdagen wordt op de
arbeidsvloer sterk gewaardeerd.

“Weerwerk staat in voor de verpakking van de Metagenicsvoedingssupplementen. Het is opmerkelijk dat zo’n bedrijf
kiest voor samenwerking met de sociale economie”, zo
vertelt Mathieu. Metagenics, sinds 1989 gevestigd in Oostende, is marktleider in producten voor micro-nutritionele
ondersteuning voor jong en oud. Het is een sterk groeiend
bedrijf en stelt 260 mensen tewerk in Europa, waarvan een
160-tal in Oostende. Op de site in Oostende bundelen ze
al hun activiteiten. Naast de productie met de bijhorende
stockage- en verzendingsactiviteiten, bevindt er zich ook de
hoofdzetel met de R&D, administratie, sales, marketing en
customer service.

Paul De Neve

“Voor mij een spuitwatertje.”
Mathieu : “Bij ieder bezoek van Rogier vraagt hij een spuitwatertje. Normaal hebben we dat bij Weerwerk niet in huis.
Vandaag, wanneer Rogier komt, halen we speciaal toch
spuitwater in huis. Rogier en zijn team zijn de mensen die
Weerwerk verbonden hebben met Metagenics”. Hij leidt
het team dat het operationele proces binnen Weerwerk
nauwgezet opvolgt en dat ons van op afstand coacht. Zijn
team stelt duidelijke grenzen, geeft ons tips om “lean” te
werken. Zijn team leerde de begeleiders van Weerwerk ook
werken met “visuals”…
Mathieu: ”Metagenics is een bedrijf dat ruimte maakt om
aan onze medewerkers uitleg te komen geven op teamdagen. De appreciatie van onze mensen is dan enorm! Een
bedrijf van zo’n omvang, wereldleider in micro-nutritie, is
tegelijk een onderneming die zich sterk maatschappelijk
engageert”.

Mathieu: “We verwerken met de mensen van de activerende
werkvloer op jaarbasis 10.500.000 zakjes voor Metagenics.
Dit zorgde ervoor dat we in 2018 konden uitbreiden qua
medewerkers. Tegelijk konden we groeien binnen het methodisch werk. We hebben nu duidelijke parameters om te
beoordelen vanaf wanneer medewerkers het tempo aankunnen om bijvoorbeeld mee te draaien in de reguliere verpakkingsindustrie”.
Dankzij de samenwerking kan men op de activerende
werkvloer niet enkel uitvoerende werkzaamheden aanbieden maar evengoed logistieke activiteiten. “We kunnen
mensen duidelijk laten aanvoelen wat het is om binnen een
productie-unit te functioneren aan de hand van het aantal
uitgewerkte werkpaketten”, zo legt Mathieu uit.

“Hoeveel paletten?”
Via deze opdracht fungeert Weerwerk als een vaste schakel
in een groter geheel. “We zijn verbonden met de reguliere
economie en dat heeft meer impact dan sommigen vermoeden. Wekelijks staat Metagenics in voor de levering
en de ophaling. Dit wordt geregeld door een professioneel
team onder leiding van Mattijs. Elke week worden er 10 tot
15 paletten met verpakkingen door Metagenics opgehaald.
Die mensen die het transport doen, tonen iedere maal een
diep respect voor onze medewerkers. Ze maken grapjes. Ze
werken gans de tijd aan een goed tempo verder door. Onze
mensen kunnen daar echt veel van leren. Samen met Metagenics creëren we een concreet en realistisch jobdoelwit,
gedragen door evidence based werken, warmte en respect
voor mens”, zo besluit Mathieu.

“10.500.000 zakjes”
Vandaag zorgt de verpakking van deze vitaminen, als
één van de vaste opdrachten, voor stabiliteit in het werk.

(1) GTB staat voor Gespecialiseerd Team Bemiddeling.
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Waarom kampt jongere die drugs misbruikt
frequent met bijkomende stoornissen?
10
Gaat het nog goed met onze jongeren? Wie het nieuws
volgt, vangt bijna dagelijks signalen op die zorgen opwekken. Steeds meer jongeren lijken te kampen met een depressie of eetstoornis, krijgen een etiket opgekleefd. Denk
aan autisme, ADHD,... Ook andere trends zijn enigszins
verontrustend, zoals het toegenomen binge-drinken onder
jongvolwassenen en de stijgende populariteit van onlinegamen en gokgedrag. We stellen eveneens vast dat drugs
gebruikende jongeren vaak ook kampen met een andere
problematiek. Een reden te meer om onderliggende
mechanismen te onderzoeken.
Waarom blijft middelengebruik bij de ene jongere
beperkt tot een experiment en gaat een andere over naar
problematisch gebruik en verslaving? Bestaat er een verband met het nest waarin men opgroeit of de opvoeding
die een jongere krijgt?
En hoe kunnen we als hulpverleners inspelen op deze
veelheid aan vaststellingen?
We hebben een gesprek met Prof. Caroline Braet en
onderzoekster Brenda Volkaert naar aanleiding van een
onderzoek naar kwetsbaarheden rond emotieregulatie
bij adolescenten. Het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma participeerde hieraan.
Professor Caroline Braet: “We doen onderzoek naar de ontwikkeling van psychopathologie bij kinderen en jongeren.
Concreet gaat het dan bijvoorbeeld over de ontwikkeling
van problemen zoals angst, depressie, eetproblemen,
bekeken vanuit een ontwikkelingsperspectief. Op basis van
onderzoek naar de ontwikkeling en instandhouding van
verscheidende problematieken, ontwikkelden we therapeutische protocollen voor elke problematiek. Die boeken zijn
zeer gegeerd in Nederland en ook in België. Er is ook een
protocol beschikbaar voor verslaving. Maar bij mensen uit
de praktijk hoor ik al langer de verzuchting: jongeren horen
niet zomaar in één hokje thuis. Ze kampen niet met louter
één enkelvoudige of afgelijnde problematiek. Vaak is er een
dubbele diagnose, zijn er meerdere problemen tegelijk aanwezig. De vraag is dan of er niet meer op transdiagnostische
processen moet worden ingezet. Dat betekent dat je naar de
mechanismen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan
van het probleem kijkt en daarin zoveel mogelijk inzet op
mechanismen die het totaalprobleem van de jongere kunnen kaderen. Bijvoorbeeld als ze kampen met angst en
depressie, maar ook bij het samengaan van verslaving en
angst of van verslaving en depressie.”
Braet: “Transdiagnostisch zien we dat er een sterke gemeenschappelijke deler is. Temperament heeft een invloed op bv.

stressgevoeligheid en het ervaren van emoties. Op zich zijn
emoties niet verkeerd. Ze zijn zelfs goed. Maar sommige
mensen ervaren gewoon sneller negatieve emoties dan
anderen. De vraag is: hoe ga je met die emotie om? Zo
zijn we bij ons onderzoek naar emotieregulatie gekomen.
In 2013 hebben we de “FEEL-KJ” ontwikkeld, een zelfrapportagevragenlijst met als doel het in kaart brengen van de
verschillende strategieën die kinderen en jongeren gebruiken om emoties te reguleren.”
Hoe komt het dat de ene jongere wel goed met emoties
kan omgaan en de andere niet?
Braet: “De resultaten van de afname van de FEEL-KJ vragenlijst toonden aan dat er twee grote groepen te onderscheiden zijn op basis van op basis van de strategieën die ze
volgen. Enerzijds heb je de groep die voornamelijk ‘goede
strategieën’ gebruikt. Met andere woorden, emotieregulatiestrategieën waarvan uit onderzoek blijkt dat ze beschermend
werken tegen de ontwikkeling van psychopathologie
(= adaptieve emotieregulatie-strategieën). Daarnaast heb
je de groep die voornamelijk ‘minder goede strategieën’
gebruikt, dit zijn strategieën die in onderzoek geassocieerd
blijken te zijn met de ontwikkeling en instandhouding van
psychopathologie (= maladaptieve emotieregulatie-strategieën). Bij alle vormen van psychopathologie – zoals angststoornis, depressie, ADHD, verslaving – zagen we bepaalde
patronen van emotieregulatie terugkomen die het probleem
verergeren of instandhouden.”
Hoe verklaart u dat?
Braet: “Wie als kind kleine vormen van stress ervaart, richt
zich tot zijn ouders. Bij een normale ontwikkeling probeer
je bij hen bijvoorbeeld troost te vinden. Op die manier leer je
adaptieve strategieën. Maar helaas hebben niet alle kinderen
de veiligheid van een gezin waarin die emotieregulatie aangeleerd wordt. En dan zie je dat die kinderen een tekort hebben aan adaptieve systemen. Na verloop van tijd gaan deze
kinderen over naar maladaptieve strategieën. Ze worden er
dus niet mee geboren. En het werd hen niet aangeleerd om
goed met die stress om te gaan. Meer concreet: baby’s hebben geen interne manieren om met emoties om te gaan.
Ze hebben het nodig dat emoties extern (door zorgfiguren)
worden gereguleerd. De interactie met zorg figuren bij stress
(bv. baby’s die huilen) bepaalt grotendeels de manieren die
ze zullen aanleren om later zelf emoties te reguleren 1.”
Ook het RKJ, de afdeling voor minderjarigen in Eeklo, werd
betrokken bij dit onderzoek. In het kader van haar opleiding
master in klinische psychologie deed Brenda Volkaert twee
jaar onderzoek o.l.v. Marie Lotte Van Beveren.

Brenda Volkaert doet onderzoek naar de rol
van emotieregulatie in het behouden en/of
verbeteren van het emotioneel welzijn van
kinderen en adolescenten.
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Brenda Volkaert: “Eén van de vragen die we ons stelden was:
hoe zit het met de emotieregulatie bij jongeren in opname
met een verslavingsproblematiek? Concreet was de vraag
eigenlijk: welke mechanismen spelen er een rol in de ontwikkeling en/of instandhouding van problematisch druggebruik
bij jongeren? Eén van de mechanismen die we onderzochten was emotieregulatie – naast comorbiditeit en hechting 2,
en temperament en ouderlijke aanvaarding/verwerping 3.”
De onderzoekers opteerden er bewust voor om niet te raken
aan het bestaande behandelprogramma. Er werden wel een
aantal extra instrumenten ingevoerd. Zo werd gevraagd aan
de jongeren om vragenlijsten, waaronder de FEEL-KJ, in te
vullen. Dat is vrij tijdsintensief en ook niet gemakkelijk. Ook
gebruikten ze de SCID JUNIOR, een semi gestructureerd
interview, waarbij je op basis van de DSM-5 psychopathologie kan vaststellen. Op die manier konden de aanwezige
problematieken in kaart worden gebracht.

Comorbiditeit en lijdensdruk
Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de jongeren opgenomen in RKJ De Sleutel, naast het problematisch druggebruik nog (een) bijkomend(e) proble(e)
m(en) heeft. Bij amper 28 % van de RKJ-populatie werd
enkel de diagnose “stoornis in het gebruik van middelen ” vastgesteld. 72 % krijgt er dus een diagnose bovenop. Bij 55 % gaat het om over een normoverschrijdende gedragsstoornis (55%), daarna volgt ADHD
(11 %), depressieve stoornis (11 %), slaapstoornissen
(8%), een periodieke explosieve stoornis (8%) en eetstoornissen (8%). Bij 14 % van de jongeren werden er
tegelijk vier diagnoses vastgesteld.

Onderzoek in klinische settings is noodzakelijk
Jongeren die problematisch gebruiken komen meestal niet
terecht in standaard onderzoek?
Volkaert: “Het is nochtans heel belangrijk! We kunnen pas
optimaal onderzoek doen naar de ontwikkeling en instandhouding van een problematiek met behulp van klinische
centra. Tot zo lang we dat niet doen, kunnen we de behandeling niet optimaal afstemmen, want we weten niet volledig
waar we moeten op inzetten. Maar het vraagt veel van een
organisatie om deelname aan onderzoek te organiseren.
Daarnaast is het voor de jongeren erg intensief om deel te
nemen. Ook voor de jongeren in het RKJ was dit onderzoek
niet evident. Maar dankzij de wisselwerking zijn er wel
dingen naar boven gekomen waar in het RKJ nog niet aan
gedacht was.”
Emotieregulatie blijkt ook een belangrijke rol te spelen bij
verslavingsproblematieken. Jongeren gebruiken vaak te veel
maladaptieve emotieregulatie-strategieën (dus, strategieën
die gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van psychopathologie; denk aan zich terugtrekken, agressie en onderdrukking)
en hebben een tekort aan adaptieve emotieregulatie-strategieen (dus, strategieën die beschermend werken, zoals bijvoorbeeld cognitieve herevaluatie, accepteren of afleiding zoeken).
“Het gebruik van alcohol en/of drugs kunnen we dus
zien als een soort zelfmedicatie waarmee jongeren heftige
emoties en bijhorende spanningen proberen te onderdrukken,” aldus de onderzoekster.
De resultaten van het onderzoek in het RKJ leren dat er
een algemeen onvoldoende gebruik van adaptieve emotieregulatie-strategieën gerapporteerd werd door 20% van de
jongeren. 7,5% rapporteert een hoog gebruik van maladaptieve strategieën. Hierbij deze kanttekening: jongeren zijn
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reeds in behandeling, waardoor de meeste maladaptieve
strategieën onderdrukt worden.
Volkaert: “Jongeren hebben vaak een te veel aan maladaptieve emotieregulatie-strategieën. Ze gebruiken met andere
woorden manieren die op lange termijn negatieve gevolgen
hebben.”
Braet: “Alcohol is zo’n voorbeeld van symptoombestrijding
die de spanning niet doet verdwijnen. De ervaring van stress
wordt m.a.w. onderdrukt, maar de stress blijft wel bestaan.
Hetzelfde zien we bij mensen met eetproblemen. Als je
constant met “arousal” zit (prikkels, opgewondenheid die
kunnen worden aangetoond via hartslag, spierspanning) dan
wil je daar van af. Dan zijn alcohol, slaappillen of eten drie
secundaire strategieën die zeer versterkend, belonend werken. Je voelt eventjes opluchting. Je hebt onmiddellijk
effect maar het eigenlijke probleem dat spanning veroorzaakt, is niet opgelost.”
Volkaert: “Het is een soort zelfmedicatie. Jongeren gaan die
drugs gebruiken om die symptomen van “arousal” te onderdrukken”.
Zag je die zelfmedicatie ook bij jongeren in RKJ?
Volkaert: “Inderdaad. Emotieregulatie wordt zoals gezegd
geleerd in relatie met context. En de relatie tussen emotieregulatie en context beïnvloedt de verslaving.”
Braet: “We zien inderdaad een duidelijk verband met de
gezinscontext, met de mate van gehechtheid, m.n. het niethebben van een veilige haven waarin die emotieregulatie
moest geleerd worden. Dat bevestigen resultaten uit andere
onderzoeken met betrekking tot hechting 2, ouderlijke verwerping en temperament 3”.
Volkaert: “Eerst onderzochten we of de emotieregulatiestrategieën die jongeren gebruiken, verband houden met de
ernst van hun verslavingsproblematiek (zoals werd gevonden
in niet-klinische populaties). We konden hier echter geen
verband terugvinden. Dit kunnen we waarschijnlijk verklaren
door het feit dat iedere jongere binnen het RKJ te maken
heeft met ernstig gebruik en zelfs een stoornis in gebruik van
middelen (100%). We zagen wel dat er een groot verschil is
tussen de jongeren met betrekking tot de lijdensdruk die ze
ervaren. Deze werd in kaart gebracht met de Childrens Depression Inventory (CDI), een zelfrapportagevragenlijst die
peilt naar belangrijke depressieve symptomen. De resultaten
van de jongeren in het RKJ varieerden van geen enkel depressief kenmerk tot de aanwezigheid van veel depressieve kenmerken. De manier waarop ze emotieregulatie-strategieën
gebruiken, hield wel verband met het aantal depressieve
symptomen dat ze rapporteerden. Meer specifiek vonden we
dat hoe minder adaptieve emotieregulatie-strategieën een
jongere gebruikte, hoe groter de lijdensdruk was”.

Er was dus geen verband met het aantal maladaptieve
emotieregulatie-strategieën die een jongere gebruikte.
Wat is de implicatie ?
Volkaert: “Dat leert ons belangrijke zaken voor behandeling.
Onder andere wat er gebeurt als het druggebruik (of gamen
of andere) moet stoppen. Je neemt eigenlijk de manier
waarop ze hun symptomen reguleren, weg. Maar ze hebben
wel een tekort aan adaptieve emotieregulatie-strategieën. Ze
gaan het op een andere – maladaptieve – manier doen”.
Omdat ze adaptieve strategieën niet aangeleerd kregen?
Volkaert: “Inderdaad, ze hebben enkel een repertoire aan
maladaptieve strategieën. Ze reguleren hun emoties door het
gebruiken van drugs of alcohol (of verder, gamen of eten)
waardoor dit problematisch wordt. Tijdens de behandeling
wordt deze voorkeursstrategie eigenlijk weggenomen waardoor er een andere maladaptieve strategie in de plaats komt
(bv. slaapmiddelen bij meisjes, agressie bij jongens).
Het is dus belangrijk om – heel gericht – adaptieve strategieën aan te leren?
Braet: “Ja, we zien dat een teveel aan maladaptieve emotieregulatie-strategieën en een tekort aan adaptieve emotieregulatie-strategieën eigenlijk voorkomt bij veel problematieken
(angst, depressie, eetproblemen, verslaving, gedragsproblemen), waardoor wij gestimuleerd werden een therapeutisch
protocol te ontwikkelen voor een emotieregulatie-training
voor kinderen en jongeren. Deze training bestaat uit zes
belangrijke emotieregulatie-vaardigheden die in een bepaalde volgorde moeten worden verworven en uitgevoerd
(zie kader). Het doel van deze training is niet om bestaande,
effectieve behandelingen te vervangen, maar dient als extra
behandeling, met als doel meer effectieve symptoombestrijding op langere termijn, en minder drop-out tijdens de
behandeling”.
Bedoeling is om een werkzaam en effectief protocol te
ontwikkelen. Maar dit vraagt veel tijd en inspanning. Elke
techniek binnen het protocol werd apart onderzocht en geevalueerd. Hierna werd het volledige programma getest in
niet-klinische settings (BOOST CAMP).

Training in scholen
Eerst werd dit uitgebreid uitgetest in scholen dankzij het project Rode Neuzen. Concreet namen in de regio Deinze 250
kinderen deel aan een tweedaagse training. Dit onderzoek
moet uiteindelijk resulteren in een preventief programma op
maat van leerlingen die de overgang maken naar het eerste
middelbaar.
We weten dat kinderen vanaf het baby-zijn, emotieregulatie ontwikkelen. De meeste kinderen leren zo adaptieve

Training in zes stappen

emotieregulatie-strategieën aan. Tussen de 11 en de 15 jaar
stopt dat bij heel veel kinderen een beetje. Ze vergeten die
adaptieve strategieën eventjes.
Braet: “Dat komt omdat ze op die leeftijd hormonaal als het
ware overstelpt worden door emoties. Omdat ze volop in
ontwikkeling zijn, blijken ze veel gevoeliger voor emoties.
Het boek ‘Het puberende brein’ is op dit domein heel interessante lectuur.”
Volkaert: “We gaan ervan uit dat deze jongeren meer stress
ervaren. Ze komen in een nieuwe omgeving, krijgen nieuwe
vakken. Deze jonge adolescenten vormen eigenlijk een
kwetsbare groep als het gaat over emotieregulatie. Zo zagen
we via onderzoek met de FEEL-KJ dat alle adolescenten tussen de 11 en de 15 jaar minder adapatieve emotieregulatie
gingen gebruiken en meer maladaptieve emotieregulatie, dit
in vergelijking met jongere en oudere personen, waardoor
de kans op de ontwikkeling van psychologische problemen
toeneemt. Mogelijks kan dit verklaard worden door het feit
dat ze biologisch gezien gewoon gevoeliger zijn voor emoties die binnen komen. Daarnaast zijn ook de hersenen nog
volop in ontwikkeling en zijn de zelfcontrolesystemen niet
altijd voldoende opgewassen tegen die intense emoties.”

Om in te spelen op deze kwetsbaarheid voor de
ontwikkeling van psychologische moeilijkheden kunnen scholen dankzij het BOOST CAMP-programma
preventief met emotieregulatie aan de slag.
Volkaert: “Bedoeling is om hen stap voor stap aan te leren
wat ze kunnen doen bv als ze schrik ervaren, zich niet goed
voelen, zich verdrietig of boos ben voelen: welke stappen
kan ik nemen om daar goed mee om te gaan. Na de wetenschappelijke analyses om de effectiviteit van deze training
te bepalen hebben we dit in een volgende stap toegepast in
een klinische groep van kinderen en jongeren. In dat kader
wordt de emotieregulatie-training nu ook geëvalueerd in een
residentie met kinderen en jongeren met obesitas (dus, eten
als zelfmedicatie). Een volgende stap is het uittesten bij een
andere doelgroep: depressie bij jongeren. Onze droom is de
toepassing in alle klinische residenties. Eind dit jaar weten
we of we hier middelen voor vinden”.

Het BOOST CAMP-preventie programma gebaseerd op
een theoretische model omvat een zestal strategieën
die samen een emotieregulatie-training vormen. De zes
stappen dienen in een vaste volgorde worden gezet.
Stap 1: Ontspannen (door buikademhaling komen tot
spierontspanning ). Als we hevige emoties ervaren,
komen we onder stress te staan. Een eerste stap
is ons lichaam duidelijk te maken dat het niet gaat
over een bedreigende of gevaarlijke situatie. We kunnen onze spieren ontspannen en rustig ademhalen.
Stap 2: Beleven. Hier zetten we in op emotioneel
bewustzijn (wat voel ik ) en onbevooroordeelde
waarneming
Stap 3: Aanvaarden van het gevoel (vooraleer door te
gaan).
Stap 4: Voor jezelf supporteren. Vaak worden dingen wel
aangeleerd. Maar sommige kinderen zijn niet krachtig genoeg of geloven niet genoeg in zichzelf om die
technieken uit te voeren (IK KAN HET!).
Stap 5: Jezelf analyseren: wat is hier aan de hand
Stap 6: Adapatieve emotieregulatie-strategieën
aanleren. In de training zitten er drie:
- Afleiding zoeken = gedrag = wat doe ik
- Anders nadenken = wat denk ik
- Wat gebeurt er = probleem oplossing

U maakt zelf een vlotte overgang tussen de training op
school en de behandeling in het RKJ in functie van het
mogelijk bijsturen van het programma…
Braet: “Ja, maar het is niet zo eenvoudig. Brenda werkt
momenteel 1 dag per week met jongeren in het Zeepreventorium (probleem met emotioneel eten) en daar merken we
dat we bij sommige jongeren zeer moeilijk toegang krijgen
tot die gevoelens”.
Volkaert: “Bij stap 2 beleven (zie schema) zetten we bv in
op emotioneel bewustzijn. Ik zie in het Zeepreventorium
momenteel vier jongeren die alleen maar boos zijn. Onder
die boosheid, zitten echter heel veel andere gevoelens verborgen. Die willen daar niet over praten, ze vinden dat heel
onveilig. Maar het vertelt ons wel dat het nodig is. Zoiets
vraagt echter tijd om ermee te werken. Het heeft geen zin
om die adaptieve emotieregulatie-strategieën aan te leren,
om tegen jongeren te zeggen, je kan ook anders nadenken
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over je situatie, als ze de voorgaande stappen niet hebben
gezet. We zien dat dit laatste vaak al ontbreekt bij klinische
groepen”.
Braet : “Een andere moeilijkheid is dat jongeren soms hechtingsproblemen vertonen. Door deze jongeren eigen emotieregulatievaardigheden aan te leren, maak je ze sterker. Als ze
dan later zelf vader of moeder worden, gaan ze hopelijk op
een andere manier emoties reguleren, waardoor hun eigen
kinderen deze vaardigheden wel kunnen aanleren. Op deze
manier kan je hechtingsproblemen transgenerationeel aanpakken”.
Volkaert: “Het meest waardevolle zou zijn om dat samen, in
interactie, te doen met de ouders”.
Welke perspectieven biedt de samenwerking voor RKJ?
Braet: “De mensen van het RKJ waren zeer positief over de
testbatterij die we tijdens het onderzoek hebben gebruikt. Ze
beslisten eigenlijk om de vragenlijsten over hechting en welbevinden en de FEEL te blijven gebruiken. Daar zijn ze nu
– los van onderzoek – zelf mee aan de slag. Een volgende
stap zou kunnen zijn dat ze in de training stappen. Als we
middelen vinden, willen we in 40 centra aan de slag verspreid
over verschillende sectoren: dus niet alleen verslavingszorg,
ook revalidatie, integrale jeugdzorg,…”

Paul De Neve / Robrecht Keymeulen

Wie zal op termijn met jullie tools aan de slag kunnen:
ook opvoeders?
Braet : “Dat is een goede vraag. We zien in het Zeepreventorium dat iedereen enthousiast is: begeleiders, psychologen,…
de belangstelling is groot. Op een studiedag waar we deze
training voorstelden aan CLB waren er zelfs leerkrachten die
de vraag stelden. We willen echter niet te snel gaan. Nu is de
training nog voorbehouden voor (klinisch) psychologen.”
Kunnen we dankzij deze nieuwe inzichten de behandeling
verbeteren?
Braet: “De training biedt een aantal voordelen in vergelijking
met een strak protocol. We raken bewust niet aan de huidige
behandeling. De training komt er bovenop. We baseerden
ons hiervoor op een goede praktijk van Mathias Berking
(Affect Regulation Training) die hetzelfde onderzocht in
psychiatrische centra in Duitsland. Zijn resultaten hebben
me overtuigd. We willen meer doen dan brandjes blussen.
En in het RKJ is er een goede basis, de jongeren vinden er
een veilige context”.
Professor Braet ziet een tendens waarbij men stilaan het nut
van het geven van etiketten in vraag stelt.
Braet: “Dat wordt de nieuwe ontwikkeling die de DSM uiteindelijk zal vervangen. Men zal straks wellicht niet langer in de

categorisaties denken, maar in dimensies. Als iemand twee
of drie stoornissen heeft, maar ze hebben allemaal te maken
met emotieregulatie, heeft het dan nog zin om iemand een
ADHD-label te geven? Onze methodiek zet niet in op een
bepaalde problematiek. Het zet in op hoe ga ik met gevoelens om. We pleiten er dus voor om ook emotieregulatie als
dimensie mee op te nemen naast andere transgenerationele
mechanismen zoals cognitieve processen”.

Hechting in RKJ
Er werd in het RKJ niet alleen onderzoek gedaan naar
emotieregulatie maar ook naar hechting, temperament
en ouderlijke verwerping. Wat betreft de hechtingsstijl
behaalden 40,5% van de jongeren een verhoogde score
op hechtingsangst. 18,9% van de jongeren behaalde een
verhoogde score op hechtingsvermijding.
Het in het RKJ gevoerde onderzoek naar temperament
binnen verslavingsproblematieken is belangrijk omdat
de literatuur laat verstaan dat het niet enkel de jongeren
zijn die veel negatieve emoties ervaren en deze niet gereguleerd krijgen, die problematisch gaan gebruiken. Dit is
ook zo bij jongeren die uit zichzelf weinig positieve emoties ervaren, en extreme prikkels opzoeken om dit wel te
ervaren. Dit zou kunnen worden verklaard door het temperament. Temperament bepaalt of je gevoelig bent voor
het ervaren van al dan niet negatieve of positieve emoties
(link naar Abstract Masterproef 3 op www.desleutel.be)
Emotieregulatie wordt aangeleerd in relatie met ouders. Vandaar dat hechting hierbij ook een belangrijke rol
spelt. “Omdat de hechtingsrelatie teruggaat naar iets uit
het verleden, kiezen we ervoor om de mediator aan te pakken. Het komt er hierbij op aan om een mechanisme aan
te leren waarbij jongeren bijvoorbeeld hun ontgoocheling
of boosheid in hun ouders leren verwoorden, begrijpen
en er dan effectief iets mee leren doen”, zo stelt professor
Braet die ook een lans breekt voor de Attachment-Based
Family Therapy van Guy Bosmans.

(1) Dit wil niet zeggen dat jongeren met maladaptieve emotiereulatie
uitsluitend ouders hebben gehad met beperkte emotieregulatievaardigheden, soms zijn er andere factoren die dit proces
beïnvloeden
(2) Brenda Volckaert e.a., Emotieregulatie bij Adolescenten met een
Middelenmisbruikstoornis: een onderzoek naar kwetsbaarheden
(2018), Abstract op www.desleutel.be
(3) Masterproef Eva Van Malderen: De Mediatie van Ouderlijke
Aanvaarding en Verwerping in de Relatie tussen Temperament en
Verslaving bij Adolescenten: Een onderzoek in het residentiële
centrum De Sleutel (2016).

[Oud-client aan het woord]

Deelname aan dodentocht
was positief alternatief om de
festivalzomer te ontwijken
15

100 kilometer stappen. De dodentocht in Bornem. Kenny (36)
was één van de 13000 deelnemers op 10 augustus 2018. Zijn
tijd: 22 uur en 42 minuten. De eerste 65 kilometers stapte
Kenny met zijn broer. De laatste 25 km met zijn echtgenote.
Kenny begon op zijn zestiende te gebruiken, niet meteen
problematisch. Vandaag, 20 jaar later, is hij één jaar clean. Hij
geraakte verslaafd aan alcohol en amfetamines. Kenny is nu
12 maanden als machinearbeider aan de slag in een bedrijf in
Oudegem. Hij is wel nooit zonder werk geweest, dat was er
van thuis uit ingeprent. Hij werkte voorheen altijd als timmerman, bij een kleine zelfstandige. Tot hij in een depressie belandde. Eigenlijk een gevolg van een eerste poging om op
eigen houtje zijn gebruik af te bouwen. “Ik had op het werk
heel veel stress doordat ik dacht dat ik voor alles verantwoordelijk was. Maar dat was niet zo, maar ik kon het niet van mij
afzetten. Ik voelde me ook schuldig omdat ik afwezig was”.
“Mijn vrouw was hoogzwanger van ons eerste kindje. En
ik was niet eerlijk over mijn steeds problematischer wordend
gebruik. Ik had het niet meer in de hand. En mijn steeds vaker opduikende psychoses hebben dat allemaal blootgelegd.
Ik hoorde stemmen. Eigenlijk hebben die waanvoorstellingen
me ertoe aangezet om te stoppen. Ik hoorde steeds opnieuw
personen die het goed met me voor hadden: mijn broer, mijn
baas, mijn ma, mijn schoonma. Devine interventions als het
ware…”
“Toen ik me uiteindelijk liet opnemen voor mijn depressie
in een psychiatrisch centrum, woog ik 105 kilogram. Tijdens
die opname begon elke dag met één uurtje sport. Daar heb ik
de smaak te pakken gekregen via het “start tot run”-programma: mijn eerste doel was 5 km lopen, en ondertussen gewicht
proberen kwijtspelen”.
Drugs en festivals: dat was voor Kenny een dodelijke combinatie. Op den duur kon hij niet meer zonder die partydrugs.
“Althans zo had ik mezelf wijsgemaakt”. “Mijn psychiater
raadde me dan ook af om opnieuw naar dat ene festival te
gaan. Als alternatief ben ik met mijn vrouw een dagje naar de
zee getrokken ”
“Na zes maanden was mijn depressie overwonnen, maar
daarna ben ik door de mand gevallen, ik ben hervallen. Toen
hebben ze me gezegd dat ik naar De Sleutel moest gaan”.
Kenny beseft dat hij geluk heeft gehad. Zijn familie en zijn
vrouw zijn in hem blijven geloven. Ook al was hij lang een
afwezige vader voor zijn 2 jonge kinderen.
Nu probeert hij zijn verloren tijd in te halen. “Ik kan meer
dan alleen zorg dragen voor mezelf. Bovenal geniet ik van
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Een bekentenis op Facebook. Een soort open
brief over zijn alcohol- en drugverleden. “Ik ben in
recovery, in herstel”. Daar is dit verhaal van Kenny
mee begonnen.

Kenny: “Ik ben een doorzetter, zo heb ik
mezelf nu leren kennen. Maar ook in mijn
druggebruik was ik dat al. Tot dat inzicht
ben ik gekomen”

mijn plek die ik in het huishouden opneem. Ik kan wassen,
koken,… en ik mag zorg dragen voor mijn kinderen. Ik heb nu
een band met hen, dat is geld waard. Wie in een wereld van
druggebruik leeft, staat daar niet bij stil”.
Het verhaal van Kenny is bijzonder. Hij gaf op Facebook
toe dat hij verslaafd is aan alcohol en drugs. “Alcoholist en
verslaafde ben je voor het leven. Alertheid voor triggers en valkuilen zijn een onderdeel van mijn dag, zoals zovelen in recovery”, zo schreef hij. Hij dankte in het talloze keren gedeelde
bericht zijn begripvolle familie en vooral zijn vrouw (“ze verdient een standbeeld”), zonder wie hij deze bekentenis niet
zou kunnen schrijven.
“Na dat bericht op Facebook kreeg ik overweldigend veel
reacties. Allemaal positief, zelfs van de burgemeester. Ook
mijn oproep ten voordele van De Sleutel kreeg veel gehoor”.
Hij post nog bijna dagelijks een quote, veelal verband houdend met de verslaving waar hij mee aan het afrekenen is.

Laagdrempelige hulp
Gedurende 1 jaar was Kenny in ambulante begeleiding bij
De Sleutel. “Ik kwam wekelijks op gesprek. Chapeau voor het
werk van jullie hulpverleners: jullie zorg is onbetaalbaar. Het
is hier heel laagdrempelig. Ik wou hier zijn, ook omdat ik hier
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Dagcentrum Mechelen (DCM)

geen geheimen moest hebben.
Niemand wees me met de vinger.
Jullie stonden me bij wanneer ik een
herval meemaakte. Omdat ik de
mensen van De Sleutel zo dankbaar
ben, wou ik iets terugdoen. Het
motiveert me ook bij mijn herstel
om lotgenoten te kunnen helpen.
Vandaar dat ik me voor mijn deelname aan de dodentocht heb
laten sponsoren per gewandelde
kilometer 1 ”.
“En hoe slaagde ik erin om te
stoppen? Het ligt bij jezelf, je moet
het zelf willen. En van dan af: elke
dag alert zijn, niet hervallen in oude
gewoontes…” Kenny beseft dat het
snel kan keren. “Maar ik weet nu hoe ik in mekaar zit en waar ik moet op
letten. Ik herken het. Ik ben dan bewust gestopt met de therapie. Ik heb
veel gepraat maar dat is verleden tijd”.

Dodentocht
De deelname aan de dodentocht op 10 augustus ervaarde hij als een
rollercoaster. “De laatste kilometers met mijn vrouwtje waren heel emotioneel geladen. Minuten lang wandelde ik op karakter, al schreiend,
mede door mijn vermoeidheid. Alles doet pijn, je bent moe, maar ook
fier, … 100 km dat is afzien. Dat was wel wat anders dan weerstaan aan
de craving… En ik bewees dat ik dat tot een goed einde kon brengen.
Finishen gaf een ongelofelijk goed gevoel. “Ik ben geschrokken van wat
ik in mijn mars had. Ik ben een doorzetter, zo heb ik mezelf nu leren
kennen. Maar ook in mijn druggebruik was ik dat al. Tot dat inzicht ben
ik gekomen”.
“Mede dankzij deze dodentocht heb ik de festivalzomer goed doorstaan. Ik kon mijn vrije tijd anders invullen”. Volgend jaar is het de
50-ste dodentocht, een feesteditie. Dan wil ik er weer staan. En ik heb
nog dromen. Ooit wil ik de marathon lopen en ik wil mijn medicatie
verder afbouwen”.

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

Paul De Neve

Weerwerk Roeselare

Désiré Mergaertstraat 15
8800 Roeselare
T 051 22 03 00
E info.roeselare@weerwerk.net

(1) In totaal wist Kenny met zijn actie meer dan 4000 euro in te zamelen t.v.v. De Sleutel
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