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Editoriaal
De Sleutel is als organisatie in verandering. Vorig najaar hebben we een eerste belangrijke stap gezet in dit veranderingsproces: de afkondiging van de nieuwe identiteitsverklaring. De Sleutel bouwt intussen verder aan een nieuwe horizontale organisatiestructuur. In ons werk willen we alle obstakels in de structuur wegnemen die cliënttrajecten vaak belemmeren. We gaan hiervoor naar een nieuwe zorgstructuur op basis
een Zorgwijzer die we ontwikkelden en waarin het cliënttraject centraal staat. In het
interview (hiernaast) geef ik graag meer duiding.
Maar het mag ook iets luchtiger. De redactie mocht in gesprek gaan met de
Kiekeboes-auteur Rob Merhottein (gekend als Merho). Zijn meest recente strip
dompelt de (niet alleen jonge) lezer onder in de wereld van de verslavingen. Iedereen
heeft wel iets – chocolade, sigaretten, alcohol, gamen,… – waar hij of zij zot van is of
moeilijk kan afblijven. De problematiek van afhankelijkheid komt pas echt binnen als
je het in je directe omgeving ziet gebeuren, als je geen vat hebt op wat er met iemand
die je dierbaar is, gebeurt. Een persoonlijke ervaring inspireerde ook Merho om dit
thema in zijn strip te verwerken.
Iedereen verslaafd? Neen allesbehalve. Maar in het dagelijkse woordgebruik nemen
mensen het woord “verslaafd” wel heel lichtzinnig in de mond. In de meeste gevallen
gewoon om aan te geven dat we ergens toch heel erg van genieten. Maar daarom gaat
het nog niet over problematisch afhankelijk zijn van iets. Wanneer bén je verslaafd? We
bespreken in dit nummer verschillende soorten afhankelijkheid met hun kenmerken en
geven – vergezeld van de Kiekeboes - tips over hoe ermee om te gaan.
Met “Cannabis, the wonder weed?!”zet ons team preventie bewust het nieuw aanbod in de kijker. Hiermee speelt preventie in op de nood aan kennis bij leerkrachten en
anticipeert ze ook op een recente maatschappelijke trend waarbij er steeds openlijker
over cannabisgebruik wordt gesproken. THC, CBD,… Ook in de apotheek om de hoek
kan je geneeskrachtige oliën vinden… Cannabis staat met deze trend nog meer in de
kijker. Meer en beter informeren is dus nodig.
De gevaren, zeker voor jongeren, mogen echter niet onderschat worden. Vandaar
ook dat De Sleutel in het steeds opnieuw opduikende legaliseringsverhaal een heel
genuanceerd standpunt inneemt (lees blz 8). Laat ons geen ondoordachte beslissingen
nemen. De volksgezondheid is immers minstens even belangrijk als de strijd tegen de
drugsmaffia.
En dat laatste brengt ons naadloos bij een steeds belangrijker wordende tendens
die we zien bij de producenten van illegale middelen: de Nieuwe Psychoactieve Stoffen.
Online kan er vlot van alles verkregen worden. De opmars van deze designerdrugs lijkt
gelukkig over zijn hoogtepunt maar stelt ons ongetwijfeld voor nieuwe uitdagingen.
Het Drugwiel giet het aanbod van de steeds complexere drugsmarkt in een vereenvoudigd overzicht.
Tot slot, gesprekstherapie is vaak niet de enige manier om mensen met een drugproblematiek te helpen. In dit nummer geven we een voorbeeld van hoe we ook andere
dimensies binnenbrengen in de zorg aan mensen die kampen met een verslaving.
Dankzij middelen van Cera was het recent mogelijk om de jongeren in het RKJ kennis
te laten maken met de kracht van dans- en bewegingstherapie (lees blz 13). Ook in
onze 2 therapeutische gemeenschappen gebeurt al heel wat rond lichaamswerk en
meditatie. Hier komen we in een later nummer op terug.
We wensen u veel leesgenot.
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 e Sleutel is als organisatie in verandering.
D
Was onze netwerkstructuur verouderd?
De Sleutel bestaat 46 jaar en is heel organisch gegroeid. De
vzw Jongerenbegeleidingscentrum De Sleutel was in 1973
het eerste specialistische en residentiële hulpverleningsinitiatief voor mensen met een middelengerelateerde stoornis
(voornamelijk heroïne). Hieruit is in 1974 de therapeutische
gemeenschap te Mendonk ontstaan. In 1979 volgde het
crisisinterventiecentrum, in de jaren 1980 & 1990 ontstond
de preventiewerking en de verschillende ambulante centra
in 3 Vlaamse provincies. Op het einde van de jaren 90 startten we een residentiële unit voor minderjarigen (RKJ) op en
legden we het accent op activering en tewerkstelling voor
onze doelgroep via de oprichting van de toenmalige sociale
werkplaats (nu het maatwerkbedrijf Weerwerk). Rond deze
initiatieven bouwden we begin de jaren 2000 een professionele structuur op die tot doel had om de samenhang en de
performantie te bevorderen. Sindsdien is er veel veranderd.
We stellen vast dat de structuur die een antwoord bood op
de uitdagingen van de jaren 1980 en 1990 verouderd is. Nu
zijn we in verandering naar een nieuwe zorg- en beleidsstructuur.

 elke ontwikkelingen waren de aanleiding
W
voor dit veranderingstraject?
De zorgbehoeften van mensen met een middelengerelateerde stoornis zijn vandaag beduidend complexer
geworden. Deze complexiteit zien we o.a. optreden in het
gebruikspatroon. Meer mensen gebruiken verschillende
middelen. We zien dat het gebruik ook vaker samengaat
met een lichte of zware psychisch-psychiatrische problematiek. Er moet steeds meer ingezet worden op zorg op
maat van de individuele hulpvrager. Bovendien zagen we
een verschuiving optreden in het voornaamste product
waarvoor mensen een behandeling opstarten: cannabis en
stimulantia (cocaïne, amfetamines, xtc) zijn tegenwoordig
de producten waarvoor mensen aankloppen, eerder dan
heroïne (wat vroeger het voornaamste product was). De
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Op 22 oktober 19 waren we met een 110-tal
collega’s van De Sleutel te gast in Theater
Tinnenpot (Gent) voor een officieel moment: de
afkondiging van de nieuwe identiteitsverklaring
van De Sleutel. Het resultaat van een participatief proces van de afgelopen 2 jaar. De eerste
belangrijke stap die we nemen in een omvangrijk
veranderingsproces met de hele organisatie.
In gesprek met Damien Versele, algemeen
directeur en bezieler van het proces.
Damien Versele: “Onze nieuwe manier van
werken maakt snelle besluitvorming binnen de
3 regio’s waarin we werken mogelijk en betrekt
cliënt en medewerker systematisch”.

opkomst van telkens nieuwe psychoactieve stoffen dagen
de hulpverlening ook behoorlijk uit. Daartegenover staat
dat er veel nieuwe wetenschappelijke inzichten opgedaan
worden rond bv neurobiologie die we handig integreren in
onze aanpak. De hulpvrager zelf is ook veranderd: in vele
gevallen neemt hij (of de onmiddellijke omgeving) zelf het
initiatief tot behandeling en kiest hij hierbij voor kortere en
flexibele opnames, bij voorkeur ambulant binnen een zorgtraject dat mee vormgegeven wordt door andere partners.
Tegelijkertijd blijft er nood aan een (langdurige) intensieve
zorg voor bepaalde groepen cliënten op vele leefgebieden
en dit spanningsveld dient gemanaged. Maar bovenal wil
de cliënt – gelukkig maar – meer en meer actief betrokken
worden in zijn traject van behandeling, wil hij mee kunnen
bepalen welke vervolgstappen hij wanneer zet in het hulpverleningstraject.

 ovendien is de verslavingszorg als gevolg
B
van de 6de staatshervorming intussen in
Vlaanderen ingekanteld…
Inderdaad. Niet het (federale) RIZIV, maar het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid is nu onze regelgevende
overheid. En nieuwe bazen brengen nieuwe verwachtingen en regels mee. Zo verwacht de Vlaamse overheid dat
we ons inschrijven in de geestelijke gezondheidszorg en
de beweging van vermaatschappelijking van de zorg : we
worden uitgenodigd om de hulpvrager meer in zijn milieu
te ontmoeten o.a. via mobiele hulp of outreaching en de
residentiële zorg te intensifiëren met kortere en specialistische zorg. De overheid verwacht dat we inspelen op de
bovenvermelde toename van complexiteit via meer zorg op
maat, de uitbouw van flexibele zorgtrajecten (waarbij meer
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zorgpartners al naargelang hun specialisme samenwerken
rond éénzelfde cliënt) en meer zorgcontinuïteit (zodat er
geen gaten vallen in de overgang van de ene zorgpartner
naar de andere). Netwerkvorming en goede afstemming
rond de cliënt met partners wordt vooropgesteld. Innovatieve, doeltreffende en kosteneffectieve interventies worden
aangemoedigd binnen zorgcircuits en zorgnetwerken van
samenwerkende partners. De Sleutel participeert momenteel aan 5 regionale netwerken voor volwassenen en 3 provinciale netwerken voor minderjarigen. We stellen vast
dat het zwaartepunt van de zorgorganisatie meer en meer
binnen deze netwerken komt te liggen: niet de individuele
voorziening maar de netwerken worden bepalend bij het
uitbouwen van zorgpaden. Ondertussen wordt de verwachte flexibiliteit ook stilaan verankerd in een nieuw, flexibeler
Vlaams financieringskader, de persoonsvolgende financiering (binnen de Vlaamse Sociale Bescherming), een vorm
van financiering die vertrekt vanuit de vraag van de cliënt
eerder dan het aanbod van de organisatie. Parallel hiermee
wenst Vlaanderen een nieuw instrument voor zorgzwaartemeting (Belrai) te introduceren als instap in de zorg. Als
kers op de taart mogen we verwachten dat de Vlaamse
zorginspectie onze werking nauwkeurig zal monitoren.
Deze ontwikkelingen zijn in de grond positief. We hebben
er goede hoop op dat ze effectief ten goede zullen komen
van elke individuele cliënt. De wrangheid in De Sleutel en
de hele sector zit vooral in het feit dat we nog maar nét
overgeheveld zijn naar Vlaanderen, en deze verwachtingen
opgespeld krijgen, terwijl we tegelijkertijd het slachtoffer
zijn van een ernstige besparing en de niet-indexering van de
werkingsmiddelen. We zijn arm en we worden nog armer
terwijl er meer verwacht wordt.

I k hoor u spreken van meer flexibiliteit in het
werken met de hulpvragers. Wat houdt deze
verwachting in?
Wel, wij formuleerden het in 2017 als volgt: “De Sleutel
vernieuwt en verdiept haar rol als herstelgerichte expert
verslavingszorg binnen het veranderende zorglandschap.
We organiseren ons op het realiseren van goede transversale (over voorzieningen heen) cliënttrajecten in een nieuwe
zorg- en besluitvormingsstructuur die een belangrijke stem
geeft aan cliënt en medewerker.” Dit is een hele mondvol,
maar het is de visie achter het traject dat we bewandelen.
In essentie komt het hierop neer: vooreerst profileren we
ons binnen de ggz-netwerken als expert verslavingszorg die
inzet op herstel van de persoon met een middelengerelateerde stoornis. We zetten prioritair en gefocust in op snelle
en professionele indicatiestelling, intensieve ambulante
en residentiële behandeling, activering en versterking van

de verslavingsexpertise van de eerste lijn. Aan het herstel
van de cliënt willen we maximaal bijdragen door naadloze
en flexibele trajecten mogelijk te maken voor deze cliënt
binnen De Sleutel en i.s.m. regionale zorgpartners. Dit
wil zeggen dat we alle huidige obstakels in onze structuur
wegnemen die deze transversale cliënttrajecten belemmeren. Dat wordt onze nieuwe zorgstructuur. Ten tweede, een
nieuwe manier van werken maakt snelle besluitvorming
binnen de 3 regio’s waarin we werken mogelijk en betrekt
cliënt en medewerker systematisch.

Dat klink vrij vaag …
Ik hoor collega’s dit ook zo verwoorden. Nochtans is de
intentie heel zuiver. Zo wordt het ganse veranderingstraject
aangestuurd door een veranderteam (het ‘vliegwiel’) dat
samengesteld is uit afgevaardigden van de hele organisatie. Dit team neemt de grote thema’s van verandering
onder de loep en legt voorstellen van verandering voor
aan een ruime delegatie van 40 medewerkers die om de 2
maanden bijeenkomt en als een soort parlement feedback
geeft op alle voorstellen en adviezen voor verdere doorwerking. Dit proces is uitgemond in de Sleuteldag die we
hielden op 22 oktober van vorig jaar en waarin we onze
nieuwe identiteitsverklaring afklopten.

Een nieuwe identiteit
We hebben onze identiteit, of missie zo je wil, geactualiseerd en aangesterkt met nieuwe waarden. Onze identiteitsbepaling luidt voortaan als volgt: De Sleutel biedt
zorg op maat voor mensen met een middelgerelateerde
stoornis én hun context: wij behandelen niet primair de
problematieken van alcohol, tabak, noch benzo’s, geen
gamen noch gokken tenzij die samengaan met het gebruik
van roesmiddelen (waaronder de opioïde pijnstillers).
Kwaliteit van leven staat voorop: we ondersteunen de cliënt

Dr Frederik Vander Sypt
presenteert de nieuwe
Zorgwijzer op de Sleuteldag
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Nog meer theorie?
We zijn volop bezig met het in kaart brengen en verscherpen van onze kernopdrachten in het licht van naadloze
cliënttrajecten. De komende maanden staan we voor
belangrijke beslissingen over wat we doen en wat we niet
doen in het licht van goede specialistische zorg. We ontwikkelden hiervoor de Zorgwijzer, een boeiend instrument
dat ons werk heel eenvoudig in beeld brengt. Ik ga hier in
een volgend nummer graag dieper op in. We willen niets
aan het toeval overlaten in het afstemmen van interventies
binnen en over zorgmodules heen. Daarnaast willen we
binnen het jaar komen tot een nieuw organogram met een
nieuwe vergaderstructuur, willen we meer mogelijkheden
van verbinding realiseren onder de medewerkers en creëren
we tools voor meer open en transparante communicatie,
intern en extern.
Intussen verwacht ik heel veel van de nieuwe leidende
principes die we ook op 22 oktober afklopten (zie kader).
Het zijn nieuwe afspraken die onze samenwerking voortaan
zullen kleuren. Zij zijn de vrucht van gedurfde keuzes. Als
De Sleutel er in de hopelijk nabije toekomst in zal slagen
om deze leidende principes te beleven in de dagdagelijkse
samenwerking, dan weet ik zeker dat we heel vernieuwend
én heel concreet bezig zullen zijn. Het zal niet bij theorie
blijven. Daar heb ik me intern toe geëngageerd bij alle
collega’s. Hierover is een principieel akkoord binnen de
organisatie en met de Raad van Bestuur. Dit traject zal zijn
vruchten afwerpen, zeker weten.

De leidende principes in onze samenwerking:
Wij zijn een dynamische organisatie midden een dynamisch zorglandschap. In onze samenwerking als netwerk
willen we dan ook de volgende principes hanteren, als
voorrangsregels op een rotonde:
1. Binnen het kader van onze gemeenschappelijke visie is er
een hoge mate van autonomie in de werking: binnen de
hiërarchie bevinden de bevoegdheden zich zo laag mogelijk
in de organisatie
2. E
 lkeen van ons heeft initiatiefrecht (en adviesplicht) in alle
materies waarin hij / zij betrokken is en elkeen van ons neemt
verantwoordelijkheid op voor wat afgesproken werd en het
realiseren van onze waarden in het zorgaanbod
3. M
 edewerkers hebben inspraak in de besluitvorming die hen
raakt: we werken met consent besluitvorming en principiële
bezwaren (inspraak)
4. A
 lle informatie (m.b.t. beslissingen, structuren, systemen…)
is transparant en toegankelijk voor iedereen tenzij er gegronde redenen zijn voor vertrouwelijkheid
5. Lokaal – regionaal leggen we het accent op ondernemerschap:
ons zorgaanbod speelt soepel in op de steeds evoluerende,
lokale dynamieken en zorgnoden
6. D
 e cliënt heeft inspraak, zowel in de eigen behandeling als
in het beleid van de organisatie; waar mogelijk zetten we
ervaringswerkers in
7. W
 e stellen ons lerend op en voorzien eenvoudige feedbacklussen zodat deze leidende principes ook in de toekomst
levendig blijven
8. W
 e zijn een eerlijke en respectvolle werkgever: we doen wat
we zeggen, bieden haalbaar werk aan en de nodige middelen,
ondersteuning en veiligheid om dit uit te voeren
9. W
 e investeren actief in blijvende professionele groei ten dienste van de kernopdrachten
10. We werken duurzaam en streven naar financiële gezondheid.
Onze infrastructuur is kwaliteitsvol, actueel en ondersteunend naar cliënt en medewerker
Op bovenstaande principes spreken we mekaar aan in een
geest van gelijkwaardigheid.

En wat volgt er nu?
We onderzoeken via de Zorgwijzer het potentieel en de
obstakels om te komen tot naadloze cliënttrajecten onder
de afdelingen en ism zorgpartners. Deze info zal ons
helpen om op korte termijn een nieuwe zorgstructuur uit te
tekenen voor De Sleutel. En op deze nieuwe structuur komt
een nieuw organogram en een communicatiestructuur die
het accent zal leggen op participatie en co-creatie.
Dat wordt heel boeiend. Dankuwel voor dit interview en succes!
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actief in het herstelproces naar meer kwaliteit van leven in
verbinding met de eigen context en de samenleving. We
vertrekken hierbij vanuit de eigen keuzes en mogelijkheden
van cliënt en context. We doen dit in nauwe samenwerking met andere gespecialiseerde zorgpartners. We willen
oprecht en authentiek zijn in ons werk naar de cliënten en
in de samenwerking met collega’s en partners: daarom
kozen we voor de waarden van persoonlijke, deskundige en
verbonden zorg:
- cliënt en collega zien we als unieke personen met
vooral veel krachten en mogelijkheden
- onze zorg is georganiseerd, actueel en gebaseerd op de
wetenschap en we blijven leren
- verbinding met de persoon van de cliënt en met de
context, afstemming met mekaar en met partners is
essentieel
Hierin willen we excelleren, verder gaan dan de norm. We
willen mekaar hier ook op aanspreken. Want we werken aan
een open cultuur van vertrouwen, mede-eigenaarschap en
co-creatie.

[Verslaving]

Iedereen verslaafd!?

In gesprek met Kiekeboes-auteur Merho
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“Heb ik een koopverslaving ?” vroeg ik me af. Je vraagt je
misschien af hoe ik erbij kom.
Mijn vaste winkel is de Colruyt. Wekelijks maak ik netjes een
boodschappenlijstje op, met het vaste voornemen om alleen
die dingen mee te brengen. Maar ook in die supermarkt
weten ze iets af van marketing en verstaan ze de kunst je te
verleiden om extra producten in je winkelkarretje terecht te
laten komen. Op een goede keer, neem ik de nieuwe strip
van Kiekeboe mee. In ons gezin lezen we graag strips. De
avonturen van Kiekeboe worden gesmaakt. Het zijn stuk voor
stuk leuke verhalen met fijne naamtwisters, eigentijdse verwijzingen, de dikke dame die in elke strip voorbij komt, …
Eenmaal de klusjes van de dag rond zijn, wil ik de strip lezen,
maar een van de kinderen is ermee bezig. Als ik duidelijk
maak dat ik de strip wil lezen, krijg ik prompt te horen, dat
ik achteraan in de rij mag aanschuiven. “Ik had het eerst gevraagd !”, hoor ik vanuit de veranda.
Uiteindelijk kan ik me neervlijen met de strip. Tot mijn grote
verbazing is het thema van de strip “verslaving”. Alle vormen
van verslaving passeren de revue.
Na het lezen van de strip, zit ik met een dilemma: is het verzamelen van strips een verslaving of niet? Hulpverlener en
Kiekeboesfan zijnde, borrelt er een ideetje op. Zou ik Merho
kunnen interviewen rond het thema verslaving? Wat mailtjes
later, zit ik samen met mijn zoon - die de fotografie en het
filmen voor zijn rekening neemt - in de studio van Merho.

Els Vanneste

Hoe kies je een thema voor een strip?
Voor elke nieuwe strip ga ik op zoek naar een originele insteek. Het is een uitdaging om na 150 albums telkens een
nieuwe insteek te vinden. Ik verzamel de hele tijd allerlei dingetjes die interessant zijn. Wie na mij de krant leest vindt een
gatenblad. Ik steek dat dan per thema in mapjes. Iedereen
komt dagelijks van alles tegen. Een indruk, op een of andere
manier, vanuit je omgeving. De realiteit draagt van alles aan,
soms gaat het veel verder. Af en toe denk ik : “dat had ik zelf
willen bedenken. Het is eigenlijk een manier van leven. Ik ben
de hele tijd verhalen aan het verzinnen.”
Bij de start van een nieuwe strip, kijk ik eens naar de verschillende thema’s en anekdotes die ik al verzameld heb. Ik heb
dan heel grosso modo een scenario: een verhaallijn, neventhema’s, soms al een aantal dialogen. En dan ga ik puzzelen.
Soms vliegen er dingen tussen uit, soms duurt het 5 jaar voor
ik bepaalde dingen uiteindelijk gebruik. En zo kwam ik op het
thema verslaving. Ik stelde vast dat er in mijn strips al heel
wat personages met een verslaving zitten: Sapperdeboere
kampt met een eetverslaving, Tomboy heeft een koopverslaving, Vandekasseien worstelt met een seksverslaving.

En nu dus al die verslavingen verwerkt in één strip?
Het is eigenlijk toevallig. Je zit met een bepaald personage
en je gaat na wat je ermee kan doen. Je vraagt je af welke
tic je aan die of die persoon kan geven. Zoiets ontstaat heel
organisch. De personages en wat er in de strips gebeurt zijn
eigenlijk een weergave van wat er in de wereld leeft en hoe
de samenleving evolueert.

Wat is uw persoonlijke affiniteit met verslaving?
Ik heb moeite om daar uitspraken over te doen, ook al heb
ik gemerkt dat ik zelf niet zo’n aanleg heb voor verslaving.
Soms drink ik wel een glas. Maar ik ben er wel bewust mee
bezig. Ik las altijd een aantal dagen in zonder alcohol. Maar
ik heb het met mijn broer van dichtbij meegemaakt. Ik merk
dat het niet eenvoudig is om er vanaf te geraken. Je kan hulp
krijgen van alle kanten,
“Wie na mij de krant leest
maar het is heel belangrijk
vindt een gatenblad”
dat je er zelf echt vanaf wilt.
Je mag nog zoveel hulp
krijgen, uiteindelijk moet je het zelf doen. De ene mens is de
andere niet. Karakters verschillen. Het is heel moeilijk. Het is
mij god-zij-dank gespaard gebleven.

Wat is uw persoonlijke kijk op verslaving?
Ik weet niet of het een ziekte is. Je ziet wel dat er mensen
zijn die er meer aanleg voor hebben dan anderen. Laatst heb
ik meegemaakt dat iemand een alcoholverslaving had. Zijn
moeder bleek ook een drankprobleem te hebben. Het zat
in de familie. Misschien is het ook wel een beetje genetisch
bepaald. Iemand waar ik nauw mee samenwerk, heeft zoveel
ellende meegemaakt met verslaving in zijn naaste familie …
die drinkt geen drup alcohol. Hij zei : “Ik begin er niet aan, ik
kom er niet aan!”. Soms rol je er ook in. Mijn broer was een
sociaal drinker en had nogal een rijk sociaal leven. Hij ge-
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raakte op meerdere vlakken in de problemen en dan ben
je vlugger geneigd om naar de fles te grijpen. Als je daar
eenmaal mee begonnen bent, is het niet makkelijk om er
weer vanaf te geraken. Hij heeft het een paar keren zelf
geprobeerd, maar uiteindelijk lukte dat niet.

De plot van de strip draait rond het uitvinden van
medicatie en een app om verslaving te genezen.
Hoe ben je daarop gekomen?
Eigenlijk gaat het om toevalligheden. Ik ben vertrokken
vanuit een aantal ideetjes: de gezondheidsapps die veel
mensen gebruiken, het monitoren van hersenactiviteit om
een epileptische aanval te voorspellen en een soort pil
tegen koopverslaving,…
De verhaallijn draait om “het ontwikkelen van een app”.
Het tegenplot, om wat spanning op te bouwen is dan “een
pil tegen verslaving”.
Omdat ik met deze verhaallijn dan al wat in het wetenschappelijke onderzoek zit, heb ik er
de publicatiedruk ook in ver“Het zijn in mijn hoofd
levende mensen geworden, werkt. Het blijkt dat men wel
waar ik al meer dan
eens durft dingen te kopiëren,
30 jaar samen avonturen
met de cijfers spelen en dat
mee beleef ”
soort dingen. Dit was een ideetje dat al langer lag te broeden.
Maar het leek nogal abstract om dat in een strip te gebruiken.
In deze strip kon ik dat als een klein nevenlijntje binnenbrengen.

Ben je zelf een beetje een workaholic?
Tja, dat zou je zo kunnen zeggen. Maar het voelt niet steeds
aan als werken. Ik geniet ervan als ik verhalen kan verzinnen.
Die personages zijn in mijn hoofd eigenlijk levende mensen
geworden, waar ik al meer dan 30 jaar samen avonturen mee
beleef.

WIE IS MERHO?
Merho – geboren (°1948) als Rob Merhottein – deed
zijn eerste ervaring op bij Studio Vandersteen. Startte
in 1977 met de reeks Kiekeboe voor Het Laatste
Nieuws. Eind 1979 verscheen de eerste Kiekeboe in
albumvorm. Ontving in 1984 de Bronzen Adhemar.
In 2010 onderging Kiekeboe een grondige facelift. De
strip kreeg een nieuwe lay-out en werd omgedoopt
tot de Kiekeboes. Met meer dan 25 miljoen verkochte
exemplaren is het momenteel de best lopende stripreeks in Vlaanderen.

Iedereen koopt wel eens iets dat hij/zij niet echt nodig heeft
of geeft wel eens meer geld uit dan gepland. Maar daarom
is men nog niet verslaafd.
Koopverslaving heeft niks te maken met een gezellig dagje winkelen. Als je koopverslaafd bent, dan voel je je na het doen van
een aankoop ook echt euforisch! Je zit even in een roes en bent
‘high’ na het doen van een aankoop doordat de neurotransmitter dopamine op het moment van kopen door je lichaam wordt
aangemaakt. En dat fijne gevoel wil je vaker ervaren.
Mensen met compulsief koopgedrag (of oniomanie) hebben een permanente en vooral ongecontroleerde drang
om te kopen, zonder enige reële behoefte en ongeacht hun
financiële middelen.
Ongeveer 6 tot 8 % van de Belgische bevolking zou aan
een koopverslaving lijden. Het zou de laatste jaren aanzienlijk zijn toegenomen. Verwacht wordt dat het in de komende
jaren nog zal toenemen, onder meer door het groeiend succes van webwinkels. Het anoniem kopen zou de verslaving in
de hand kunnen werken.

Tips :
o Denk je een koopverslaving te hebben? Neem iemand in
vertrouwen of zoek dan hulp bij een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg.
o Leg een probleemdagboek aan: hoe vaak doe ik het? Tot
hoe ver ga ik? Wat zijn gevaarlijke situaties? Hoe kan ik ze
vermijden?
o Ga zo weinig mogelijk winkelen en vermijd situaties waardoor u in de verleiding komt om te gaan winkelen (bv afspreken met vriendinnen in de stad).
o Houd u aan een strak budget: vernietig uw credit cards en
houd alleen een realistisch, vooraf bepaald bedrag in uw
portemonnee.
o Verwijder de online shopping apps van uw smartphone
o Zoek andere bezigheden, vooral wanneer je de drang voelt
om te kopen
o Zet in op sociaal contact

[Verslaving]

Verslaving?

Kenmerken en tips
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“Je bent er verslaafd aan”. Het is een uitspraak die we soms lichtzinnig uitspreken. In de meeste gevallen gewoon om aan te geven
dat we iets moeilijk kunnen laten. Maar daarom gaat het nog
niet over problematisch afhankelijk zijn van iets. In de nieuwste
Kiekeboes-strip van “Achteraf bekeken” komen verschillende verslavingen aan bod.
“Verslaving is een voortdurende, dwangmatige drang om een
(psycho-actief ) middel te gebruiken, met de onmogelijkheid om deze
drang onder controle te houden, ondanks de (toekomstige) negatieve
gevolgen die het gebruik van deze middelen met zich meebrengt.” (1)
Wie probeert om alcohol- of druggebruik of ander verslavingsgedrag
onder controle te krijgen, merkt al gauw dat dat niet vanzelfsprekend is. Ook al heb je goede voornemens gemaakt, je kan ze niet
altijd waarmaken. Je verzeilt snel terug in je oude gewoontes. Voor
je het weet, ben je terug aan het gebruiken. Wie hervalt, is vaak
boos op zichzelf. Herval creëert een gevoel van machteloosheid,
alsof je niet genoeg wilskracht en doorzettingsvermogen hebt. Ook
partners, familie of vrienden tonen vaak weinig begrip. Maar willen
veranderen is niet genoeg om het ook vol te houden. Als je regelmatig alcohol of drugs gebruikt, wordt dit een gewoonte, een automatisme. En net als andere gewoontes is die moeilijk te doorbreken.
“Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn: in onze hersenen zit
een klein neurologisch circuit, het ‘beloningscircuit’, dat functioneert als een motor van ons leven. Het is dat circuit dat ons doet
verlangen naar plezier en ons voortstuwt om dingen te doen die we
graag doen.
Bij een gelukkige gebeurtenis activeren onze hersenen in dat beloningscircuit plezier in de vorm van de molecule dopamine. Telkens
wanneer de omstandigheden ons herinneren aan dat magische moment, zal het beloningscircuit wat dopamine vrijgeven om ons al wat
plezier te bezorgen en ons zin te geven om het te blijven doen.”(2)
Het is ook precies dit verstoorde beloningssysteem, stevige
gewoontes, de snelle “kick” die maken dat het zo moeilijk is om
een verslaving te doorbreken, om de realiteit zoals die is te dragen
zonder deze vluchtroute. De drie belangrijkste kenmerken van een
verslaving zijn:

Alcoholverslaafd?
Alcohol ontstaat door gisting van de suikers die van nature
in granen en fruit zitten. Naarmate de drank langer gist,
neemt het alcoholpercentage toe. Alcohol heeft een verdovend effect op de hersenen. Wanneer iemand alcohol drinkt,
raken eerst de hersendelen verdoofd die het gedrag en de
gevoelens controleren. Zo zorgt een kleine hoeveelheid alcohol voor een stoutmoediger, actief gevoel. Bij een grotere
hoeveelheid alcohol vermindert het reactievermogen. Nog
meer alcohol vermindert de controle over de bewegingen
en het coördinatievermogen.
Bij verslaving is 'willen' drinken veranderd in 'moeten'
drinken. Een ander woord voor verslaving is 'afhankelijkheid'. Afhankelijkheid kun je opdelen in geestelijke en
lichamelijke afhankelijkheid. We spreken van psychologische afhankelijkheid en lichamelijke afhankelijkheid. Dit
betekent dat je je niet meer prettig kunt voelen zonder
alcohol. Als je niet kunt drinken denk je er veel aan en heeft
het vaak invloed op je stemming. Dit geldt nog sterker wanneer iemand drinkt om de werkelijkheid te ontvluchten,
bijvoorbeeld om problemen te vergeten. Wanneer je lichamelijk verslaafd bent krijg je ontwenningsverschijnselen/
afkickverschijnselen wanneer je stopt met drinken. Je gaat
dan bijvoorbeeld zweten, slecht slapen, trillen en je kunt je
angstig en gespannen voelen. Er is tevens sprake van een
gedragsmatig aspect : als je vaak drinkt, dan is er een gewoonte ontstaan. Dit betekent dat je automatisch bepaalde
handelingen verricht. Het drinken van alcohol maakt deel
van een dagelijks ritueel, … Het is moeilijk om een gewoonte te doorbreken.
In België drinkt 77% van de bevolking alcohol. Gemiddeld (over alle +15j inwoners van België) gezien drinkt men
10.4 l pure alcohol per jaar per persoon. 10% van de bevolking drinkt dagelijks alcohol en 6% zijn problematische
drinkers. Slechts een klein percentage hiervan zoekt hulp.

Els Vanneste

Tips :
• t erugkerend patroon: je toont steeds hetzelfde gedrag, je bent
dwangmatig op zoek naar een mogelijkheid om te gebruiken, om
bepaalde gedragingen te stellen. Het neemt soms je volledige
aandacht in beslag.
• c ontroleverlies: je kan er niet mee stoppen, je hebt geen controle
over hoeveelheid of hoe vaak je gebruikt of bepaald gedrag stelt.
• lijden: jij, je partner en/of je omgeving heeft er last van. De
verslaving heeft impact op verschillende levensdomeinen (financieel, sociaal, …). Je hebt daarnaast ook last van psychische en
fysieke onthoudingsverschijnselen als je niet gebruikt, als je het
gedrag niet stelt.

o Via een eenvoudige test kan je nagaan of je in de
problematische zone zit, test je zelf met de online
tools op de website van VAD
o Denk je een alcoholverslaving te hebben? Schakel
professionele hulp in van een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg.
o Neem iemand in vertrouwen, praat erover
o Herken uw triggers, en ga er bewust mee om
o Maak werk van zinvolle bezigheden en een goede
dag-nachtstructuur

Een eetverslaving?

Nicotineverslaafd?

Inmiddels weten we dat een product waarin zoet, vet en
een klein beetje zout is verwerkt zwaar verslavend is, evenals de combinatie zout, vet met een klein beetje zoet. Zelfs
zo verslavend dat het door neurowetenschappers wordt
vergeleken met een verslaving aan cocaïne.
Hoe werkt een verslaving eigenlijk in je brein? Een craving
of hunkering is de vakterm van neurowetenschappers
voor het sterke verlangen naar verslavende middelen zoals
bepaald voedsel.
De cellen die dopamine aanmaken worden door neurowetenschapper Wolfram Schultz daarom ook wel “de kleine
duivels in onze hersenpan” genoemd. Het duivelse zit hem in
het opwekken van de hunkering. Niemand is verslaafd na één
joint, spelletje gamen of een reep chocola. Maar het steeds
weer activeren van het beloningssysteem zorgt ervoor dat
het zien, ruiken of denken aan chocola al voldoende is om
de hunkering in het beloningssysteem van onze hersenen te
activeren. En dan is er meestal geen houden meer aan.

Rookverslaving is de verslaving aan het roken van tabak.
Nicotine is de voornaamste oorzaak van die verslaving.
Maar andere chemische stoffen die aan tabak worden
toegevoegd, zoals ammoniak, versterken de werking van
nicotine.
Verslaving of afhankelijkheid begint als je niet meer zonder een bepaalde stof kunt, zelfs wanneer je weet dat die
schadelijk is voor je gezondheid. In het begin kan roken je
enigszins een goed gevoel geven, het slaat echter snel om
naar een gevoel van gemis tussen twee sigaretten. 50% van
de beginnende jonge rokers vertoont binnen twee maanden
verslavingsgedrag.
Net zoals bij andere verslavingen, speelt dit zich af op 3
niveaus : lichamelijk (ontwenningsverschijnselen, craving,
…), psychologisch (zich beter voelen met, ontspanning,
zelfvertrouwen, …) en op gedragsniveau (gewoonte, automatisme, ritueel, …).

Tips :
o Denk je een eetverslaving te hebben? Zoek dan hulp
bij een GGZ of een gespecialiseerd centrum.
o Cognitieve gedragstherapie is de meest onderzochte
en effectief gebleken psychologische behandeling bij
eetstoornissen. In de behandeling wordt onder andere onderzocht welke gedachten er zijn over eten,
gewicht en lichaamsvormen en of deze gedachten
kloppen.
o Afhankelijk van de ernst van de klacht, het steunsysteem en de eetstoornis is individuele therapie mogelijk en zijn er verschillende vormen van groepstherapie. Een groep heeft onder meer als voordeel dat het
onderling zorgt voor herkenning van de problemen.
De groepsleden kunnen elkaar onderling steunen en
dat zorgt voor het besef 'ik sta er niet alleen voor'.

Op zoek naar informatie over andere aanverwante
verslavingen? Ga naar de FAQ op www.desleutel.be
(veelgesteldevragenoverthemaverslaving)

(1) O’Brien CP e.a., What is in a word? Addiction versus dependence in
DSM-V. American Journal of Psychiatry, 163, 764-765.
(2) www.tabakstop.be

Uit de cijfers van de gezondheidsenquête van 2018 blijkt
dat België 19% rokers telt in de bevolkingsgroep van 15 jaar
en ouder. 15% rookt dagelijks, 4% occasioneel. Dit betekent
dat er 1.4 miljoen dagelijkse rokers zijn en 21 miljoen
gerookte sigaretten per dag in België in 2018.
Tips :
o Denk je een rookverslaving te hebben? Zoek professionele hulp bij een tabakoloog of huisarts.
o Nicotinevervangers of medicatie kunnen helpen om
de fysieke ontwenningsverschijnselen te verzachten
o Neem iemand in vertrouwen, praat erover
o Probeer tegenover elk positief ding dat je uit het roken haalt iets positiefs te zetten van niet-roken
o als je de rustmomentjes mist, probeer dan op een
andere manier rust te vinden. Geniet bijvoorbeeld
eens écht van een glas thee door deze met aandacht
te drinken.
o Stel behoeftebevrediging uit
o Beloon jezelf voor niet roken
o Slaap goed en vermijd stress
o Verminder de inname van cafeïne
o Eet smakelijk en gezond, vermijd suikers
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[Visie]

Legalisering van alle drugs,
het maatschappelijk debat
en De Sleutel
10
De Sleutel pleit voor een ruim maatschappelijk debat over legalisering van
alle drugs. Een debat dat gevoerd wordt
vanuit diverse perspectieven waarbij
ruimer gedacht kan worden dan alleen
op basis van economische, strafrechtelijke of politionele argumenten. De
gevolgen van een mogelijke legalisering
voor de volksgezondheid vormen
voor De Sleutel dan dé prioritaire
invalshoek.
Binnen De Sleutel tellen we elk jaar
meer dan 2000 nieuwe aanvragen voor
het opstarten van een behandeling, 44%
daarvan is n.a.v. cannabis. Het cijfer van
mensen met cannabisproblemen stijgt
sterk, vooral omdat er meer gebruikers
zijn. Daar kunnen we niet naast kijken
als we discussiëren over legalisering.
De stem van díe mensen die door cannabis hopeloos in de problemen terecht
komen, telt mee in dit debat.
De drugsproblematiek staat hoog op
de maatschappelijke agenda. Krantenkoppen over ontmantelde drugslabo’s,
tonnen onderschepte cocaïne, de war
on drugs in Antwerpen, vergeldingsacties van drugsmaffia, beheersen het
nieuws. Is het een goed idee om mee
te gaan in de vraag naar legalisering
om de georganiseerde misdaad aan
te pakken?

Elk gebruik start met experimenteergedrag: de meeste mensen beslissen na
één, twee of drie keer gebruiken, dat het
toch niets voor hen is. In de feiten blijft
een aanzienlijke groep na het experimenteren wel hangen in het recreatief
gebruik. Een niet onbelangrijke groep
mensen belandt uiteindelijk in de groep
van problematische gebruikers. Ze gebruiken dagelijks, kunnen niet op eigen
kracht stoppen. Ook al zouden ze dat
graag willen. Deze mensen functioneren
dan niet goed meer. Ze stoppen vaak
met school of ze verliezen hun werk,…
Vanuit De Sleutel stonden we achter
het gedoogbeleid vanuit de gedachte dat
gebruikers niet als criminelen moeten
worden benaderd, dealers wel. Die decriminalisering maakt het mogelijk om als
druggebruiker op een veilige manier professionele hulp te zoeken en in behandeling te gaan.Daar staan we nog steeds
achter. Legaliseren van alle drugs gaat
een stap verder. Met legalisering van een
product zoals cannabis geef je – gewild
of ongewild – het signaal dat cannabis
gebruiken eigenlijk geen kwaad kan. Het
verlaagt de drempel om te experimenteren. Het geeft het product een meer
onschuldig imago. We vrezen dat het
aantal gebruikers bij een legalisering fors
zal toenemen. We maken ons hierover
zorgen, omdat we weten dat dit automa-

Paul De Neve / Koen Dhoore

Als achtergrond
Eind november 2019 lanceerde het EU-drugsagentschap samen met Europol
een rapport (1) over de gevolgen van de drugsmarkten in de EU op het gebied
van gezondheid en veiligheid. Volgens dat rapport besteden Europeanen elk
jaar samen ten minste 30 miljard EUR aan drugs op het niveau van de straathandel, waardoor de drugsmarkt een belangrijke bron van inkomsten is voor
criminele organisaties in de Europese Unie. Van dit totaal wordt bijna twee
vijfde (39%) besteed aan cannabis, 31% aan cocaïne, 25% aan heroïne en 5%
aan amfetamines en MDMA.
Het zijn cijfers die doen duizelen en aanzetten tot reflectie. Er beweegt de
laatste jaren ook van alles, ook in België. Hulpverleners, artsen en criminologen bekennen via hun steun aan de burgerbeweging Smart on drugs kleur.
Ze pleiten ervoor om het Belgische drugbeleid wezenlijk te veranderen. De
Waalse tegenhanger #Stop1921! wil zelfs alle drugs uit de strafwet halen.

tisch leidt tot een grote toename van het
aantal probleemgebruikers en uiteindelijk
ook van het aantal mensen dat verslaafd
wordt. Er zijn dus grote maatschappelijke
consequenties. (Lees ook ons standpunt
rond cannabis op www.desleutel.be)

Alle drugs uit de strafwet?
De Sleutel wil het debat aangaan over
legalisering van cannabis maar schuwt
van het idee (zie kader) om alle drugs
uit de strafwet te halen. Het legaliseren
van pakweg cocaïne, speed of heroïne is
geen goed idee. Dan zeg je: doe maar.
Wie experimenteert met cocaïne of heroïne kan zonder het beseffen al meteen
een dodelijke dosis nemen en sterven
door een ademhalingsstilstand of een
hersen- of hartinfarct.
Als we alle drugs uit de strafwet
halen, dan moedigen we mensen
nog meer aan om te experimenteren.
Welke impact zal dat hebben op onze
economie en op ons dagelijks leven.
Denk aan de gevolgen van onder invloed
aan het werk zijn? Of aan de trauma’s
van kinderen die opgroeien bij ouders
die voortdurend onder invloed zijn.
Legalisering zal een verregaande impact
hebben op de maatschappij. Zo zullen
ook bijbehorende gezondheidsproblemen toenemen. Als de overheid ervoor
kiest om drugs uit de strafwet te halen,
zal ze ook moeten voorzien in op de
opvang en behandeling van die nieuwe
populatie probleemgebruikers.
En wat met de producenten? De ervaring met opioïden in Amerika leert dat
multinationale farmaceutische bedrijven
er niet voor terugdeinzen om op grote
schaal voor de illegale markt kiezen. Het
is dus een illusie om te denken dat we
door legalisering alle criminele activiteiten die met drugs hebben te maken,
zullen stoppen. Die maatschappelijke
gevolgen moeten we durven blijven
benoemen in dat ruime debat.
(1) Rapport over de drugsmarkten 2019, van het
Europees Waarnemingscentrum voor drugs
en drugsverslaving (EMCDDA) en Europol

[Preventie]

Team preventie van De Sleutel is bezorgd
over het cannabisgebruik bij jongeren
11
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Met het nieuw vormingsaanbod
“Cannabis, the wonder weed”? speelt
Team preventie in op de nood aan
kennis bij leerkrachten. Hiermee
anticiperen ze ook op een recente
maatschappelijke trend waarbij er
steeds openlijker over cannabisgebruik
wordt gesproken. De gevaren, zeker
voor jongeren, mogen immers niet
onderschat worden.
Team preventie ontwikkelde recent
een vorming die specifiek gericht is op
mensen die werken met jongeren binnen de setting onderwijs. Het preventiewerk van De Sleutel wordt door de
Vlaamse overheid erkend als Vlaamse
organisatie met terreinwerking voor
vaardigheidstraining rond preventie van
middelengebruik in het onderwijs.

Waarom nemen leerkrachten
deel aan de nieuwe workshop
“Cannabis, the wonder weed”?

• “Ik hoor jongeren op de speelplaats

Paul De Neve

praten over cannabis en denk dat ze
joints als normaal en onschadelijk
beschouwen.”
• “We hebben een vermoeden van
cannabisgebruik bij een leerling. Wat
moeten we doen?”
De Sleutel zet hoog in op interactieve
vormingen en kiest hier ook resoluut
voor in het geval van het nieuwe aanbod ‘Cannabis, the wonder weed?’
Giovanni Laleman, trainer preventie:
“We bevragen de leerkrachten, opvoeders en leerlingenbegeleiders tijdens
de vorming via de smartphone met een
interactieve quiz. Waaraan denk je als je
het woord cannabis hoort? Rare geur, de
plant, stinkt, softdrugs… Uit die verhalen
komt sterk naar voor dat cannabis deel
uitmaakt van het verhaal op school.”
Jongeren vertellen openlijk over
cannabis, CBD-shops zijn een nieuwe
trend en hier en daar geven deze leerkrachten aan dat ze in contact komen

met jongeren die regelmatig een joint
roken. Het opzet van deze vorming
is dan ook de kennis over cannabis
verdiepen en de mensen handvatten
geven om binnen hun school leerlingen
sneller te helpen. Moeten we speekseltesten kopen of wat moeten we doen
bij vermoeden van gebruik? Ook deze
vraag brengt flink wat discussie teweeg.
Binnen de drughulpverlening van De
Sleutel merken we duidelijk dat het cannabisgebruik hoog ligt en dat er gemiddeld 10 jaar verstrijkt tussen (intensief)
gebruik en de 1ste behandeling. De
kwetsbaarheid van jonge mensen gelinkt
aan de ervaringen binnen onze settings
zorgt ervoor dat we bezorgd zijn en als
drughulpverlening toch duidelijk een
signaal willen geven. Het debat rond
legalisering kan de indruk wekken dat
cannabisgebruik niet schadelijk is en net
dat willen we nuanceren.
Preventietrainer Kelly Cathelijn: “Zeker voor jonge mensen is het beter om
geen cannabis te gebruiken. Dat kwam
duidelijk naar voor tijdens een interne
piloottraining waarbij eveneens artsen

betrokken werden. Het is vanuit die
bezorgdheid dat De Sleutel ook sterk
wil inzetten op preventie.”
Het maatschappelijk debat moet
zeker gevoerd worden en dat is een
positieve trend maar laat ons de kwetsbaarheid van jongeren niet vergeten is
zowat de kernboodschap.
Goede drugpreventie is nog steeds
een mix van het corrigeren van een
verkeerde beeldvorming, het geven van
objectieve informatie én de leerlingen
weerbaar maken door sterk in te zetten
op het trainen van sociale vaardigheden.
Via deze training wil De Sleutel
binnen de setting onderwijs zijn stem
laten horen specifiek over cannabis.
Scholen met vragen rond dit aanbod
kunnen contact opnemen met Team
preventie. Er is nog plaats om in te
schrijven voor de vorming gepland op
6 maart 2020 in Gent. Het is ook mogelijk om deze vorming bij jou op school
te laten doorgaan.
Meer info via www.unplugged123.be of
preventie@desleutel.be

[Hulpverlening]

Afscheid van Wim Aertssen
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Midden oktober nam Wim Aertssen, na meer dan 40 jaar
dienst, afscheid van onze organisatie. Even terugblikken
terwijl Wim vandaag misschien in zijn camper zit op weg
naar een verre bestemming of druk in de weer is met één
van zijn 7 kleinkinderen. Een portret als eerbetoon aan
een trouwe Sleutel-soldaat.
“Je toonde een heel veelzijdige inzet in je lange carrière in
De Sleutel. Toen we recent nog samenzaten, reflecteerden
we over die tijd. Je vertelde dat alles begon met je vaste voornemen om te studeren voor psychiatrisch verpleegkundige.
Tijdens een inleefweekend in het laatste jaar van je opleiding
heb je je blijkbaar laten opmerken. Als kersvers afgestudeerde zou je starten in Pittem, tot je een telefoontje van De
Sleutel kreeg met de vraag om in Mendonk inslapende nacht
en begeleider te worden in het pas opgestarte Crisisinterventiecentrum (CIC). We schrijven 1979. Datzelfde jaar draaide
je een maand mee in de Therapeutische Gemeenschap (TG).
Na 2 jaar stapte je over naar de dagdienst in het CIC om
enkele jaren later, op vraag van de toenmalige coördinator,
de stap te zetten naar de TG. Daar zijn je ogen voor een stuk
opengegaan. Het cliëntwerk in de TG was immers totaal
anders dan in het CIC. De beleving en de emoties kwamen
veel meer op de voorgrond. Wat verwacht werd van de bewoners, verwachtte men ook van de medewerkers. Het ging er
soms heftig aan toe. Emoties werden binnenbracht ook op
teambesprekingen. Voor jou meteen de aanleiding om bonding psychotherapie te volgen. Je zegt zelf dat je daardoor
opengebloeid bent, dat je er contact leerde maken met jezelf
en de waarde van emotionaliteit leren ervaren hebt.

Paul De Neve

Na 1 jaar in de TG, eind jaren 80, ben je voor lange tijd
afdelingshoofd van de crisiswerking geworden. Tussentijds
nam je ook de leiding in het dagcentrum te Gent. Een hoogtepunt was de spraakmakende viering met tal van personaliteiten nav 25 jaar CIC in Wondelgem. In die periode raakte
je als afdelingshoofd vaak gekneld tussen de groeiende
verwachtingen van directie en je team. Jij wou als afdelingshoofd midden tussen je medewerkers blijven staan en dat
werd steeds moeilijker. De druk werd uiteindelijk te hoog.
Terug uit ziekte ben je dan overgestapt naar het dagcentrum
van Antwerpen in 2006, in moeilijke omstandigheden. Je
nieuwe afdeling zat in een mindere periode. Vandaag 13 jaar
later is het een heel ander verhaal.
Wat een loopbaan. Jij bent één van die anciens die de periode
kende dat er 10% van het loon afgestaan werd om de lening
voor de huidige TG af te betalen, dat het loon niet tijdig
betaald kon worden. Je hebt met hart en ziel een paar ferme
stenen bijgedragen aan waar we nu staan als organisatie:

een specialist in de vele facetten van de drughulpverlening,
nauw verbonden met de vele partners om ons heen. Zonder
veel woorden weet je heel goed waar we voor staan. Je wist
perfect je weg binnen de organisatie, ook als vertegenwoordiger in de Ondernemingsraad en het Comité voor
Preventie en Bescherming op het Werk. Je participeerde
er goed voorbereid, soms scherp maar altijd eerlijk en
constructief. Met oog voor de belangen van de mensen voor
wie je opkwam.
De laatste jaren nam je met veel animo de brugfunctie
op met Weerwerk. We komen van een tijd waar er te veel
afstand was tussen onze ambulante drughulpverlening en
de werkplaats. Dat was niet goed voor de cliënt. Dankzij je
participatie in het Jumpstart-project ben je collega’s gaan
stimuleren om meer te denken in termen van activering.
Hieruit is positieve energie en een betere samenwerking
met Weerwerk gegroeid. Dit mag niet verloren gaan. Het
succes van de goede samenwerking, vertelde je me is nochtans heel simpel: bij mekaar op de vloer komen, mekaar
respecteren, leren uit de successen en de problemen.
Wim, je haalde ook bijzonder veel vreugde uit je begeleidingswerk. Je had een goede vertrouwensband met de
meeste van je cliënten. Niet verwonderlijk, want jij betoont
hen een groot respect waardoor ze over de brug komen met
hun noden… ze durven zich blootgeven. Je vertelde me dat
het afscheid met een aantal van je cliënten heel mooi en
oprecht was. Dank voor je 40 jaar inzet die zich kenmerkte
door je lach en positiviteit, door connectie te maken, door
je nuchterheid, grote drive en solidariteit met diegenen die
geen stem hebben. Het ga je goed!”

[Hulpverlening]

Dans- en bewegingstherapie:
een andere manier om jongeren
hun lichaam te leren gewaarworden

Paul De Neve

“Binnen het therapeutisch aanbod vinden we het in het RKJ
belangrijk dat jongeren zich op verschillende niveaus bewust
leren worden van zichzelf en hun lichaam. Het druggebruik
waarvoor ze in opname zijn gekomen heeft hierin een grote
impact gehad. We merken dat onze jongeren veel spanningen
ervaren en moeilijk kunnen aangeven waar in hun lichaam
ze die ervaren”.
Aan het woord is Pascale Leclerc, begeleider in het RKJ.
In deze residentiële afdeling voor minderjarigen te Eeklo
kampen de jongeren vaak met een zeer complexe problematiek waarbij de verslaving gepaard gaat met bijkomende
psycho-sociale problemen. Een aantal van deze jongeren
hebben ook een vertekend lichaamsbeeld, vaak voelen ze
zich helemaal niet goed in hun lichaam.
Gesprekstherapie is vaak niet de enige of zelfs de meest
aangewezen manier om hier mee om te gaan. Dankzij middelen uit een Cera-project kon de voorbije maanden actief
worden ingezet op bewegings- en danstherapie. Een ervaren
psychologisch consulente verzorgde een reeks dans- en therapiemomenten en bracht zo nieuwe kennis in het RKJ-team.
Bedoeling van de DBT-sessie was jongeren te leren opnieuw
op een gezonde wijze contact te maken met hun lichaam.
Het was ook een middel om jongeren die minder verbaal
zijn extra kansen te bieden om hun emoties op een veilige
manier te uiten. Hoe blikken we terug op deze ervaring?
De dans- en bewegingstherapie (DBT) werd opgestart op
dinsdag 3 september 2019 en beëindigd op 17 december.
Deze DBT vond wekelijks plaats op dinsdagmorgen binnen
de werking van het RKJ, De Sleutel.
“De meeste jongeren voelden zich op deze therapiemomenten aanvankelijk meestal nog moe en hadden geen zin
in de therapie. Maar eens ze de therapieruimte binnenstapten vonden ze het vaak wel leuk. Als therapeut heb ik weinig
weerstand ervaren bij de jongeren. Het kader binnen het RKJ
en de openheid van de jongeren zorgde ervoor dat ze een
duidelijk groeiproces hebben kunnen doormaken. Hiervan
waren de jongeren zich echter niet steeds bewust”, zo vertelt
dans- en bewegingstherapeute Yolan Depraetere.
Rebecca en Pascale participeerden als begeleider in het
RKJ aan de groepstherapiemomenten.
Yolan: “Ik verwees de jongeren naar hen indien ze individueel meer wilden horen over mijn observaties vanuit
de DBT”.
Tijdens de therapie werd de doelstelling van bepaalde
oefeningen opzettelijk niet vooraf vermeld. De ervaring,
het ‘doen’ staat immers voorop en het proces primeert
op het uiteindelijke product. DBT-therapeute Yolan: “De
groep merkte achteraf op dat iedereen tijdens deze sessies
gegroeid is en meer durfde tonen naargelang de weken

vorderden. Ze ervaarden de groepstherapie als iets positiefs.
Zelf benoemen ze de samenwerking als centraal thema.”
Er werd ook gewerkt rond grenzen en omgaan met elkaar.
De focus op het lichaam en het bewegen zorgde voor
veel fysieke ervaringen die jongeren snel benoemen als
pijn. Yolan: “Het lijkt mij aangewezen om hier verder mee
aan de slag te gaan. Tijdens de DBT probeerden we alvast
dit gevoel te verruimen”. De groep vertelde achteraf dat ze
tijdens de DBT hun lichaam konden losmaken en ontspannen. Beide zaken namen de jongeren mee tijdens hun
verdere behandeling. Ze leggen dus duidelijk een verband
met hun verslavingsproblematiek.
“Durven voelen is kwetsbaar, want vaak lopen ze weg van
dit gevoel via het innemen van bepaalde middelen. Tot rust
komen via relaxatie kan een belangrijke preventieve actie
zijn vooraleer een beslissing gemaakt wordt of vooraleer
actie ondernomen wordt. Dit laatste wordt mooi opgemerkt door iemand uit de groep”, aldus nog Yolan.
Begeleider Pascale geeft aan dat de jongeren binnen
hun RKJ-programma veel spanningen ervaren en moeilijk
kunnen aangeven waar in hun lichaam ze die ervaren. De
dans- en beweegtherapie is een non-verbale aanpak waarmee men jongeren terug bewust wil maken van hetgeen ze
voelen. “De jongeren krijgen zo, op hun eigen tempo, terug
voeling met hun lichaam en hoe het zich uitdrukt”, zo gaat
Pascale verder. Ze staan onbewust stil bij vragen als : waar
voel ik mijn spanning, waar bots ik op mijn grenzen, hoe
ga ik hier mee om, .... Los van deze bewustmaking, had

De dans- en beweegtherapie zorgt ervoor
dat de jongeren terug beter bewust worden
van hetgeen ze voelen
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Met dank aan CERA
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de DBT ook een relaxerende en ontspanningsfunctie. “We
merkten steeds een meer ontspannende houding bij de
jongeren en vraag naar relaxatieoefeningen gedurende het
programma”, zo vult begeleider Rebecca Maenhout aan.

Respectvol
Pascale: “Deze vorm van therapie was zeker een uitdaging
voor onze jongeren. Dankzij deze aanpak vonden we aansluiting bij de groep. Alle jongeren participeerden aan de therapiemomenten en er werd op een respectvolle manier met
elkaar omgegaan”. Het was leerrijk om op een alternatieve
– non-verbale – wijze met elkaar om te gaan en elkaar beter
te leren kennen. Rebecca: “De DBT steunde op een constructieve omgangsvorm waar men elkaar in vertrouwen moest
nemen. Als deelnemers van dit project zagen we hierin een
mooie samenwerking tussen de jongeren”. Daarnaast is
het bij elk van hen een individueel groeiproces geweest,
dat ook teruggekoppeld is naar hen zelf toe. “Wanneer
woorden kunnen gelinkt worden aan een innerlijke ervaring
of beleving worden deze momenten rijker en verdiepend,”
zo besluit Pascale.

“Op een ritmisch muziekfragment, zelf gekozen door de
jongeren, en met duidelijke interactie tussen begeleidster
en groep startte de sessie die ik gedeeltelijk kon bijwonen.
Het werkte erg aanstekelijk en de medewerking van de
groep was intens. Klachten over koude voeten en een
stijve nek waren na luttele minuten vergeten, zo beschrijft
Cecile De Deyne haar observatie, die ze als lid van de Regionale Adviesraad van Cera Meetjesland, kon bijwonen.
Cecile: “Bij de jongeren die in het RKJ verblijven hoopt
spanning, frustratie, onvrede met zichzelf of de omgeving zich dikwijls op. Ik kan me inbeelden dat dit kan
leiden tot wrijvingen, tot een uitbarsting. Ik vroeg me
dan ook vooraf af hoe deze jongeren met dergelijke
beweegtherapie tijdens hun programma hun evenwicht
zouden kunnen terugvinden, of ze zich met behulp van
oefeningen op muziek gaandeweg beter voelen? Tijdens
de observaties viel het me meteen op hoe vlot de spieren
en de gewrichten tijdens het dansen één voor één en van
kop tot teen, neem het maar letterlijk, los werden gemaakt. De oefeningen werden aangepast aan de situatie
en de groep”. Het vergt volgens mevrouw De Deyne wel
extra kennis van de begeleiding om een inschatting te
doen en de resultaten goed te beoordelen. Ze merkte op
dat de jongeren via deze therapie op een prettige manier
de heilzame ervaring van beweging kunnen leren kennen.
“Een mooi project om de balans weer in evenwicht
te brengen met als resultaat: een frisse geest, nieuwe
energie en de groepschemie zonder schadelijke nevenwerkingen,” zo besluit Mevrouw De Deyne.

Xtra Time zet
mensen in beweging
De sportkriebels van Xtra Time, de omnisportclub van De Sleutel
en Weerwerk, werken aanstekelijk. De club inspireert zelfs mensen
buiten onze werking om ook meer in beweging te zijn.
Eind 2019 organiseerden de Flitsende Asseneedse Fietsers een Spinning & Koers
De minivoetbalwedstijd tusssen Xtra Time
op rollen ten voordele van Xtra Time. De fietsmarathon in de jeugdlokalen in
en Actemium/Axians te Gent op donderdag
Assenede kon op heel wat bijval rekenen en bracht 2500 euro in het laatje. Verder
5 december eindigde op 8-8.
organiseerde het ambassadeursteam van het bedrijf Actemium/Axians een hele
maand diverse sportieve activiteiten in de vestigingen van Aalter, Merelbeke,
Herentals, Herstal en Gent. Het thema: “Sport Je Warm”. De minivoetbalwedstijd Xtra Time tegen Actemium/Axians te Gent
op donderdag 5 december eindigde op 8-8 en was alvast een voltreffer. Voor Xtra Time werd een ploeg afgevaardigd vanuit de
bewoners van de therapeutische gemeenschap voor dubbeldiagnose te Gent. De spelers van Actemium/Axians lieten zich
sponsoren door hun collega’s. Deze actie leverde een opbrengst op van 2000 euro. Een warme dankjewel namens de deelnemers
en vrijwilligers van de omnisportclub Xtra Time. De opbrengst wordt gebruikt ten voordele van de cliënten, bv om het toegangsgeld aan sportieve evenementen heel laag te houden.
#sportersbelevenmeer

[Preventie]

Nieuwe psychoactieve stoffen:
lettersoep of houvast?

Drugs werden decennialang klassiek ingedeeld in drie grote
groepen: stimulerende, verdovende en hallucinogene middelen. Sinds er in 2008 in Europa almaar meer nieuwe psychoactieve stoffen begonnen op te duiken, is men op zoek
gegaan naar een andere manier om drugs te categoriseren.
Veel van deze nieuwe drugs hebben een werking en samenstelling die immers niet onder te brengen is in één van de
drie categorieën.
Op die manier ontstond in 2013 The Drugwheel in het
Verenigd Koninkrijk, een concept van DrugWatch UK dat
een onderscheid maakt tussen legale en illegale stoffen
en dat ook NPS integreert naast de klassieke drugs(1). Op
www.desleutel.be kan je meer vernemen over het Drugwiel,
Een nieuw model voor productinformatie
het model voor productinformatie ontworpen door de Brit
[BE versie 1.0 • 17/01/2018]
Mark Adley.
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Het Drugwiel

Stoffen in de binnenring zijn legaal. Stoffen in de buitenring zijn illegaal of zijn voorschriftplichtig*.
Aangepast
de Belgische
context
door VAD
WIV opactueel
17/01/2018.
Het doel
vanaanhet
Drugwiel
was
duseneen
en vereenNiet voor
commerciële doeleinden:
www.thedrugswheel.com
voor licentiedetails
voudigd
overzicht
te bieden
van een steeds
complexere
drugsmarkt. Het Drugwiel bevat zeven categorieën van
drugs: stimulantia, empathogenen, hallucinogenen,
dissociatieven, cannabinoïden, opioïden en verdovende
middelen. Er is een binnen- en buitenring(2) en een bijhorend effectenwiel.
The Drugs Wheel by Mark Adley is licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Unported
License. Permissions beyond the scope of this license may be
available by contacting mark@thedrugswheel.com.

Designed in collaboration with DrugWatch: an informal
association of charities, organisations and individuals
who share an interest in establishing a robust early
warning system in the UK for all types of drugs.

Nieuwe Psychoactieve Stoffen, kortweg NPS, is een verzamelende term die internationaal gehanteerd wordt door

vooral professionals. Er circuleren heel wat naamgevingen:
designerdrugs, legal highs, research chemicals, ... Elke
term gaat in op specifieke (deel)aspecten van NPS. Wat ze
gemeenschappelijk hebben is dat ze allemaal onder de
noemer NPS vallen.
Het Drugwiel werd vanaf 2013 door verschillende landen geadapteerd. België volgde in 2016. Het oorspronkelijke Belgische drugwiel werd ondertussen geüpdatet. De
meest recente versie dateert van 17 januari 2018. Het drugwiel kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden:
psycho-educatie, vormingen, in de hulpverleningscontext.
Uit de praktijk blijkt het voor sommigen alvast een handige
houvast. Alwin Viaene, individueel begeleider in het dagcentrum Gent, gebruikt het Drugwiel voornamelijk in het
kader van informeren. Naast het Drugwiel bestaat er immers ook een effectenwiel dat per categorie een overzicht
biedt van de meest voorkomende effecten.
In het Verenigd Koninkrijk is het fenomeen al langer een
thema bij hulpverleners. Het project NEPTUNE(3) was een
klinische reactie op de opmars van nieuwe psychoactieve
stoffen ginds. Er werd een lijvige gids gepubliceerd die ondertussen werd vereenvoudigd en er werden e-modules
online geplaatst. Het fenomeen lijkt zich er ook te vertalen
in tools om beter zicht te krijgen op de Britse NPS-markt.
RIDR(4) is hier een voorbeeld van. RIDR is de afkorting van
The Report Illicit Drug Reactions. Deze pilot wordt nationaal uitgerold en zorgt dat zorgprofessionelen snel online
negatieve effecten kunnen rapporteren die ze opmerken bij
hun NPS-gebruikende doelgroep.
Een bottom-up benadering dus, vergelijkbaar met de
manier waarop bijwerkingen van reguliere medicijnen geregistreerd worden.
Indien er concrete aanwijzingen zijn dat bepaalde (nieuwe) en gevaarlijke producten circuleren in België of in onze
buurlanden dan wordt er door het Belgische Early Warning
System(5) (BEWS) een bericht verstuurd naar de belanghebbenden (zoals drughulpverleners en preventiewerkers).
Een bottom-up communicatiesysteem werd oorspronkelijk
ingebouwd in het BEWS in de vorm van een forum, maar
dit is nooit uitgegroeid tot iets substantieels. Toch is het
essentieel, denk ik, om naast een algemeen raamwerk zoals het drugwiel een werkwijze te hebben waarbij we ook
via zorgverstrekkers informatie verzamelen over de Belgische NPS-markt.

De storm voorbij?
Internationaal eisen NPS sinds 2008 meer aandacht op.
Recente rapportage van de EMCDDA toont op Europees
niveau een paar evoluties. In het algemeen zien we ten
opzichte van enkele jaren terug een duidelijke daling van
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Directie & centrale diensten

Ebergiste de Deynestraat 2 C
9000 Gent
T 09 210 87 10
E info@desleutel.broedersvanliefde.be

Dagcentrum Antwerpen (DCA)

Dambruggestraat 78-80
2060 Antwerpen
T 03 233 99 14
F 03 225 10 24
E dca.info@desleutel.broedersvanliefde.be

Dagcentrum Brugge (DCBG)

Barrièrestraat 4
8200 Brugge
T 050 40 77 70
F 050 40 77 79
E dcbg.info@desleutel.broedersvanliefde.be
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Dagcentrum Mechelen (DCM)

het aantal nieuwe NPS: in 2018 ging het om 55 producten, in 2014
nog om 101. Tweede element dat opvalt is het meer divers beeld
van het aandeel dat elke NPS-categorie voor haar rekening neemt.
In 2014 was leeuwendeel van de nieuwe NPS cannabinoïden en
cathinonen. We kunnen dat niet stellen in 2018. Veel interessante
analogen, zeker de cannabinoïden, lijken gevonden. De ontwikkelaars van deze analogen zijn opportunistisch: ze verschuiven hun
aandacht naar andere stoffen. Iets wat bovenstaande evoluties kan
verklaren. NPS zullen nooit verdwijnen, maar het is voorbarig om
te stellen dat dit fenomeen over zijn hoogtepunt is (de daling van
nieuwe stoffen is mede het gevolg van het aanpassen van de regelgeving waardoor nieuwe designerdrugs sneller van de markt kunnen worden gehaald). Een aanzienlijk aantal reeds aangemelde
stoffen blijft elk jaar op de Europese drugsmarkt verschijnen. Er
doen zich ook wijzigingen voor in het soort stoffen die worden
waargenomen, wat mogelijk aantoont dat nieuwe psychoactieve
stoffen in toenemende mate gericht zijn op langdurige en meer
problematische drugsgebruikers. Terwijl het EU-Early warning system voor nieuwe psychoactieve stoffen meldingen blijft ontvangen
over zeer uiteenlopende stoffen, verschijnen momenteel meer
synthetische opioïden en benzodiazepines(6).

F. De Merodestraat 20
2800 Mechelen
T 015 20 09 64
F 015 20 09 65
E dcm.info@desleutel.broedersvanliefde.be

Dagcentrum Gent (DCG)

Jozef Guislainstraat 43a
9000 Gent
T 09 234 38 33
F 09 223 34 55
E dcg.info@desleutel.broedersvanliefde.be

Crisisinterventiecentrum (CIC)

Botestraat 102
9032 Wondelgem
T 09 231 54 45
F 09 231 67 15
E cic.info@desleutel.broedersvanliefde.be

Therapeutische Gemeenschap
Merelbeke (TGM)

Hundelgemsesteenweg 1
9820 Merelbeke
T 09 253 44 40
F 09 253 44 35
E tgm.info@desleutel.broedersvanliefde.be

Therapeutische Gemeenschap
Gent (TGG)

Jozef Guislainstraat 43a
9000 Gent
T 09 216 61 90
F 09 342 87 95
E tgg.info@desleutel.broedersvanliefde.be

Residentieel Kortdurend
Jongerenprogramma

Zuidmoerstraat 165
9900 Eeklo
T 09 377 25 26
F 09 377 78 64
E rkj.info@desleutel.broedersvanliefde.be

Preventiedienst

Ebergiste de Deynestraat 2 C
9000 Gent
T 09 231 57 48
F 09 272 86 11
E preventie@desleutel.be

Weerwerk Gent

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

Weerwerk Antwerpen

Giovanni Laleman

Deurnestraat 208
2640 Mortsel
T 03 259 08 90
E info.antwerpen@weerwerk.net

Weerwerk Roeselare

(1) thedrugswheel.com

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

(2) De buitenring vermeldt stoffen die illegaal zijn of voorschrift plichtig,
de binnenring de (sub)legale stoffen.
(3) neptune-clinical-guidance.co.uk/
(4) https://report-illicit-drug-reaction.phe.gov.uk/about-ridr/
(5) https://www.vad.be/earlywarningsystem
(6) EMCDDA Drugsrapport 2019

De Sleutel is een onderdeel van

vzw Organisatie der Broeders van Liefde
Stropstraat 119 – Gent

