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Editoriaal
Het virus houdt ons allen nog steeds in de greep. De start van de vaccinaties in
België verloopt met horten en stoten. Ook binnen De Sleutel zijn we afhankelijk
van de bedrijven die deze vaccins produceren. Iedereen hoopt dat de volledige
vaccinatiecampagne na de zomer van 2021 zal afgerond zijn. Net voor het afsluiten van de redactie kwam er ook duidelijkheid over wanneer de cliënten en zorgverleners in de verslavingszorg prioritair gevaccineerd konden worden. De cliënten in opname zijn in dezelfde golf aan de beurt gekomen als ons zorgpersoneel,
t.t.z. in de eerste week van maart. Voor de collega’s in de ambulante afdelingen
was de timing nog niet duidelijk. Medisch directeur Simon Raymaekers geeft in
dit nummer duiding bij een aantal vragen en onzekerheden, ook voor het grote
publiek. In afwachting, aan allen: goede moed gewenst!
Het stigma dat aan mensen met een verslaving kleeft, is hardnekkiger en ernstiger dan bij andere psychische aandoeningen, zo leerde ik bij het voorbereiden
van dit editoriaal. In de bijdrage “Littekens van goud”: stigma anders bekeken,
kan je lezen hoe ervaringsdeskundige Patrick Carrigan oproept om stigma rond
psychische kwetsbaarheid te doorbreken. Hij ontwierp hiervoor een evidence
based methode: HOP, Honest, Open and Proud. Op die manier creëert hij ruimte om authentiek te zijn, om zelf te kiezen wat je van jezelf wil laten zien in een
bepaalde situatie. Imperfectie troef als het ware! Een herstelling met een gouden
rand (of Kintsugi). Een verrijkende insteek.
Hoe ziet een doorsnee dag van een jongere in opname in De Sleutel er uit en
waar is hij/zij zoal mee bezig? We mogen even meelezen in het dagboek van
Jannes. We bekijken het residentieel werk met jongeren aanvullend ook doorheen
de bril van Karen, groepswerker in het RKJ, met meer dan 10 jaar op de teller.
Boeiend en uitdagend, maar ook confronterend.
“Cannabis. De plant. De drug. Het medicijn”. Preventiewerker Giovanni las het
boek van Karel Michiels. De auteur is zelf een regelmatig gebruiker van wiet.
Hij noch zijn vrienden en kennissen die al jaren dagelijks blowen zouden voorlopig problemen hebben met hun geheugen, motivatie, of andere kwalijke effecten
ondervinden. Steeds meer stemmen gaan op om cannabis te legaliseren. Cannabis blijft wel het belangrijkste product waar mensen hulp voor zoeken binnen ons
netwerk. Het lezen waard? Oordeel zelf op bladzijde 12.
Het personeelsbeleid van je organisatie vernieuwen. Waarom is dit nodig? Duurzame tewerkstelling, het bannen van functietitels, werken met vaste en vloeibare
rollen, job repair,… Het zijn maar enkele ingrediënten van een inspirerende
babbel met Iris Muylaert (lees blz 6). Iris coördineert personeel en welzijn binnen
Weerwerk, het maatwerkbedrijf, nauw verbonden met De Sleutel.
Veel leesgenot.

[Cliënt aan het woord]

Dagboek van een jongere
in het RKJ

Hoe ziet een doorsnee dag van een jongere in opname in De Sleutel er uit en waar is die zoal mee bezig?
We mogen even meelezen in het dagboek van Jannes
(18)*. Tijdens het Residentieel Jongeren Programma
(RKJ) heeft hij heel veel over zichzelf geleerd. “Ik heb
hier ingezien hoe ik verder wil. Mijn drugsverleden
wil ik achter mij laten. Mijn ouders zijn trots op mij
en merken een immens verschil bij mij sinds ik in het
RKJ te Eeklo gestart ben midden oktober. Dat is echt
een zalig gevoel.”

Dinsdag 19 januari 2021
7u30 De wekker loopt af. Uit de veren en zorgen dat ik
tijdig en frisgewassen beneden ben voor het ontbijt.
“Na elke maaltijd is er tijd voor wat wij hier “basis”
noemen. Dat zijn de dagelijkse huishoudelijke taken, zoals
poetsen en afwassen. Ik doe alles redelijk graag. Het is een
gewoonte geworden. Nu is het veel gemakkelijker om met
taken te beginnen dan bij het begin van mijn traject”.
8u15 ‘De dag’: groepsgesprek om de dag te starten (1)
“Hoe ik me voel, hangt vaak samen met hoe ik de nacht
ervoor geslapen heb. Soms heb ik het lastig om in slaap te
vallen. Ik ben niet altijd moe. Dan lig ik te piekeren. Meestal
lees ik nog wat, en dan val ik vanzelf in slaap. Hoe dichter
bij het weekend, hoe beter ik mij voel en hoe hoger de score
die ik geef aan mijn gevoel van het moment”.
“Persoonlijk vond ik het niet zo lastig om te stoppen
met gebruik omdat ik zelf echt verandering nodig vond. Ik
wou mijn gezin geen pijn meer doen. Het was wel lastig om
te breken met mijn omgeving en met oude gewoontes en
mentaliteit.”
“Toen ik hier gestart ben, had ik het ook moeilijk met al
die kleine, ogenschijnlijk nutteloze regeltjes. Maar naarmate
ik verder in het programma vorder, zie ik er het nut van in.
Al bij al vind ik het programma goed”.
10u Tijd voor verse soep

Paul De Neve

10u15 Themagroep: vandaag een sessie over “imago/
sociale identiteit”, volgende week gaat het over “hoe onderhandel ik op een constructieve manier met mijn ouders”.
Jannes vindt dit tof om te doen.
12u Op het menu: broccoli met blinde vinken
“Na het middageten is er 20 minuten kamerrust. Ik heb
nood aan dat soort momenten”. Soms vindt Jannes de sfeer
wat kinderachtig en druk. “Ik ben de oudste en voel me iets
minder goed in de groep. Ik trek me wel wat vaker terug. Ik
ben graag wat op mijn eigen”.

14u Lestijd met leerkrachten van de UZ-school.
“Ik bereid me voor op mijn examens. Maar ik kom van ver.
Door mijn gebruik was ik volledig gestopt met school. Mijn
diploma zou ik wel halen via de examencommissie. Dat
was niet eenvoudig. Ik heb nog 2 examens te doen. Binnenkort hoop ik mijn diploma secundair te hebben. In september wil ik dan graag naar de hogeschool. Ik denk dan aan
bachelor in crisishulp en criminologisch werk”.
16u Tijd voor vieruurtje
16u15 Individuele vrije tijd: nood aan wat ontlading
Sport is voor Jannes belangrijk. “In het middelbaar koos ik
al in het ASO voor de sportrichting, later zette ik die keuze
verder in het TSO. Ik heb ook heel mijn jeugd gevoetbald.
Dat doe ik zeer graag. Als ik hier een vrij moment heb, dan
fitness ik vaak. Dat deed ik voor mijn opname nooit”.

Niks meer te verbergen
Jannes schrijft dat hij al heel veel geleerd heeft in het
RKJ-programma. “Veel over mezelf, over wat ik wil en wie
ik ben. Maar ook hoe ik best reageer op frustraties, op
feedback. Hoe ik mijn mening goed uit. En vooral heb ik
ingezien hoe ik verder wil in de toekomst. Het verleden wil
ik achter mij laten”.
Jannes’ ouders werden opnieuw heel belangrijke steunfiguren. “Ik heb het gevoel dat ik echt alles kwijt kan bij hen
omdat ik niks meer te verbergen heb. Mijn ouders komen
ook dikwijls op gesprek naar hier, samen met mij of alleen.
Er wordt heel open gecommuniceerd vanuit het RKJ naar
mijn ouders toe en omgekeerd”.
“Het doet deugd om tijdens het weekend thuis te zijn
en mij betrokken te voelen. Ik kijk al uit naar vrijdag. Elk
weekend is een stap dichter bij het einde van mijn traject
hier. De laatste weken waren wel wat zwaarder. Maar ik ben
blij om het ‘nuchter’ te kunnen doormaken en iedereen kan
steunen waar nodig.”

* Om de privacy van onze cliënten te beschermen
gebruiken we een fictieve naam

(1) D
 agelijks groepsmoment in een proactieve cirkel waarbij elke
jongere met een score aangeeft hoe hij /zij zich die dag voelt.
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[Hulpverlening]

Groepswerk in de kijker:
een dag in het RKJ
4
Het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma
(RKJ) van De Sleutel te Eeklo richt zich specifiek op
jongeren met een middelenverslaving. Hoe verloopt
zo’n programma en wat zijn de uitdagingen?
We gaan in gesprek met Karen. Als bachelor orthopedagogie heeft ze 10 jaar op de teller. “Het is mijn taak als groepswerker om te zorgen voor een positief leefklimaat waarin
jongeren kunnen leren. Ons team is multidisciplinair: zo
hebben we opvoeders, maatschappelijke werkers, therapeuten en psychologen. Dit maakt ons team sterk.”

Wat houdt jouw taak als groepswerker in?
Karen: Doorheen de dag doe ik alles samen met de groep.
We eten samen, in het weekend koken we samen, we ruimen samen op, we kijken samen tv, we doen samen activiteiten, we werken samen naar een proces van verandering.
Maar elke dag is natuurlijk anders. Vandaag had ik vroegdienst en werkte ik van 8u tot 16u. Normaal zijn we met
drie groepswerkers aanwezig. Met corona zijn we vandaag
met 2 tegelijk op dienst voor 6 jongeren.

Maandag 18 januari
08u Overdracht van de nacht. Persoonlijk overleg.
Doornemen van de digitale cIiëntendossiers over hoe
het weekend verlopen is.
Vier jongeren zijn niet naar huis geweest. De jongeren in de starters- en motivatiefase zijn daar nog niet
klaar voor. Op weekend gaan, hangt samen met de fase
waarin de jongere zich bevindt. Hoe verder gevorderd,
hoe langer het weekend. Karen: “Een van de jongeren is
niet op weekend kunnen gaan als gevolg van een terugval. We zien zo’n terugval als een deel van het proces
van de jongere, het is een leer- en reflectiemoment. We
staan er samen met de jongeren en hun context uitgebreid bij stil. Op die manier leren de jongeren waar het
risico in schuilt, hoe ze anders met die situatie kunnen
omgaan, waar ze nog hulp bij nodig hebben. Het resultaat van die reflectie brengt de jongere ook in de groep
(vb wat ga ik volgende keer anders doen). Op die manier
wordt het ook een leermoment voor andere jongeren. Bij
een terugval kiezen we voor veiligheid en stabiliteit. Om
een nieuwe terugval te voorkomen blijft de jongere het
volgende weekend in huis. Vaak is dit een motivatie voor
de jongere om niet te hervallen.”
10u15 We maken samen de weekvoorbereiding. Met
de jongeren die naar huis gingen, wordt een weekendnabespreking gehouden. In het programma wordt op

sommige momenten fasegericht gewerkt. Piet uit de
startersgroep werkt aan zijn levensverhaal. Voor de
jongeren die al verder in het programma zitten, is het
tijd voor Expeditie X: tijdens dit programmaonderdeel
leren jongeren samen met een therapeut zicht krijgen
op hun druggebruik.

Karen: “Tijdens de dag begeleidt de groepswerker de jongeren bij activiteiten en sommige onderdelen van het programma. We zorgen voor een veilige en aangename sfeer in
de groep, werken aan de groepsdynamiek. Als groepswerker
maak je samen met een therapeute ook onderdeel uit van
het contextteam van een jongere. Samen begeleiden we
een jongere individueel en zijn gezin doorheen het traject,
inclusief de nazorg. Tijdens het traject in het RKJ bekijken
we samen met de jongere en zijn gezin de hulpvragen.
Welke hulp hebben ze nodig, welke verwachtingen hebben
ze? Vanuit deze hulpvragen stellen we een behandelplan en
behandeldoelen op. We trachten stap voor stap, met vallen
en opstaan, deze doelen te bereiken. De context wordt hier
sterk bij betrokken. We bespreken allerlei thema’s met de
ouders en zoeken naar de krachten en kwetsbaarheden van
het gezin. Samen met de context zoeken we naar mogelijkheden om de jongere te ondersteunen in zijn traject, zij
kennen de jongere beter dan wie ook. We zijn samen expert:
wij in drugproblemen maar zij kennen de jongere beter dan
wie ook. We helpen elkaar om de jongere te ondersteunen,
zowel emotioneel als gedragsmatig.”

Hoe volg je de jongeren op na het programma?
Doorheen het traject zoeken we uit hoe en welke nazorg
de jongere en het gezin zullen nodig hebben. Die outreach
nemen we op vanuit het contextteam. We blijven na de afronding in het RKJ dus nog een tijd betrokken bij de jongere
en zijn/haar gezin. We doen dit heel aanklampend. We zorgen, versterken en ondersteunen het netwerk rond de jongere en zijn gezin. Dit netwerk is voornamelijk de school, de
huisarts, een andere dienst in de hulpverlening die verdere
ondersteuning biedt en de vrienden, die belangrijke steunfiguren zijn. Tweewekelijks gaan we langs bij de jongere om te
kijken hoe het gaat op de verschillende domeinen.

Hoe werken jullie naar verandering toe?
Met ons programma willen we een alternatief aanreiken
voor het druggebruik en werken aan herstel. Dit doen we
door de jongeren een veilige omgeving aan te bieden, door
hen mee te nemen in een gezonde dagstructuur, hen te
prikkelen om te werken aan zichzelf, door “samen” op zoek
te gaan naar een positief toekomstperspectief. We willen

5

14u De jongeren starten met de lessen in de UZ-school
(ook op de site van het RKJ) waar ze een schoolse begeleiding krijgen op maat. De leerkracht crea, sport of
algemene vakken geeft de jongeren les, individueel of in
groepjes van 2 of 3. Er wordt verder gewerkt op leerstof
van de vroegere school. Werkbundels en examens worden doorgestuurd zodat het schooljaar niet verloren is.
Vaak maken ze zelfs een inhaalbeweging.
Na de overdracht aan de groepswerker met laatdienst staat de klinische vergadering op het programma
(1). Op donderdag is het groepswerkersoverleg. “Tussendoor is er tijd voor onze administratieve taken en
voor inreachend werk. De aanmeldingen die telefonisch
binnenkomen zitten ook in ons takenpakket. Samen
met de verwijzer – ouder, consulente of iemand van
CLB  – noteren we alle info noodzakelijk voor de bespreking in het beleidsteam. Daar wordt bekeken hoe we
doorverwijzer en jongere het best kunnen ondersteunen
en welke acties er nodig zijn om de jongere zo snel mogelijk in het juiste behandeltraject te krijgen”. Meestal
wordt een heel proces doorlopen voordat de jongere
aanvaardt dat hij/zij hulp nodig heeft.
16u De werkdag zit erop. Karen: “Ik ben tevreden
over een dag als we een stapje dichter zijn bij het bereiken van een doel.”

Paul De Neve

Gebeurt het dat jongeren zich vrijwillig aanmelden?
Dat gebeurt inderdaad soms vanuit een hulpvraag van ouders. Maar de meesten worden aangemeld vanuit de jeugdrechtbank, vaak dus met externe druk. Maar elk van deze
jongeren is er zich van bewust dat er iets moet veranderen.
Men moet het zelf een kans willen geven en een minimale
motivatie tonen. Soms zijn jongeren er nog niet klaar voor,
maken ze een andere keuze. Vanuit het CLB, krijgen we vaak
ook aanmeldingen. We willen trouwens meer jongeren be-
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de jongere nieuwsgierig maken naar een clean leven. Hen
succeservaringen laten opdoen, een toffe vrijetijdsinvulling
vinden, zodat ze zichzelf terugvinden en hun gezin. Iedere
groepsbegeleider krijgt een aantal jongeren toegewezen.
Zo’n traject doen slagen, lukt enkel als je goed samenwerkt
en als iedereen achter die doelen staat. Maar het is niet altijd
evident. We zien vaak weerstand bij de jongere. Elk veranderingsproces heeft tijd nodig. We werken daar samen aan. Als
groepswerker tracht je de jongere en het gezin uit hun comfortzone te halen. We laten hen kennismaken met nieuwe
dingen, laten ze oefenen, leren ze andere vaardigheden aan.
Ze laten ervaren: “tiens, het kan ook anders”.
Karen “Als groepswerker zorg je voor een veilige
en aangename sfeer in de groep en werk je aan
de groepsdynamiek”

reiken: te vaak blijven jongeren onder de radar. We zijn aan
het netwerken en mogelijkheden aan het zoeken hoe we ook
die jongeren kunnen bereiken. Iedereen, die betrokken is bij
een jongere, kan bij ons aanmelden. Als een jongere start
in het programma brengen we via een sociogram zijn/haar
netwerk in kaart. Welk netwerk is reeds aanwezig? Is dit een
steunend netwerk? We zoeken samen met de jongere en
hun gezin hoe we dit netwerk sterker kunnen maken en kunnen uitbreiden. Ook in functie van nazorg zoeken we samen
naar partners die verder kunnen ondersteunen. Dit kan een
CGG zijn, een Dagcentrum ambulante drughulpverlening,
een Overkop Huis, YAR (Youth at Risk), gezinsbegeleiding.

Hoe bewaken jullie een lijn waarbinnen wordt
gewerkt?
We houden sterk vast aan de dagstructuur in het programma. Om op een constructieve manier in groep te kunnen
samenleven zijn er huisregels en afspraken. Voor de jongeren zijn al deze regeltjes geen evidentie, maar het geeft hen
een veilig kader. Anderzijds proberen we op alle mogelijke
manieren te tonen dat ze voor ons belangrijk zijn en dat ze
het waard zijn om te worden ondersteund, om aandacht te
krijgen. We werken vanuit de principes van de ‘nieuwe autoriteit’ (2), die er voor zorgt dat we verbinding kunnen houden met de jongere maar ook voldoende grenzen kunnen
stellen. Hierbij kunnen we ook voldoende goed voor onszelf
zorgen. Het gaat vooral om een evenwicht in ondersteunen
en begrenzen, in vrijheid en verantwoordelijkheid.

(1) Tijdens de klinische vergadering wordt de opmaak en de uitvoering
van het behandelprogramma besproken.
(2) Nieuwe autoriteit in RKJ, in gesprek met Bram Louwagie, De
Sleutel-magazine 63 (september 2020)

[Hulpverlening]

De vaccinatiecampagne:
antwoord op vragen en onzekerheden
6
In 2019 was De Sleutel volop in verandering. Na een
lang traject werd in november een nieuwe identiteitsverklaring opgesteld. Hierin stelden we onze uitdagingen voor de toekomst scherp. En van die uitdagingen
waren er zeker genoeg. De grootste uitdaging van
2020 was echter onvoorzien. Een pandemie verstoorde onze normale werking en ook in ons privéleven
moesten we ons aanpassen. De maatregelen in het
kader van de SARS-CoV-2 pandemie zorgde ervoor
dat we een aantal nieuwe zaken leerden. We werkten
plots veel meer met telefoon- en digitale gesprekken.
De pandemie is voor de meesten onder ons echter
vooral belastend. Ook zien we steeds vaker de impact
van deze crisis op onze cliënten.

zelf ongevaarlijke stekeltjes van het virus aan. Producenten zijn Astrazenica & Oxford University en Johnson &
Johnson.
3. Klassieke vaccins: in de spuit zit het coronavirus zelf,
maar gedood en in stukjes geknipt. Daardoor kan het
virus je niet meer ziek maken. Producenten zijn Sanofi –
GSK (ten vroegste 2022).
4. Afhankelijk van het merk van het vaccin zijn er 1 of 2
dosissen (met 3 weken interval) noodzakelijk. Dat je
2 spuiten van het ene nodig hebt en maar 1 van het
andere zegt niets over de kracht van het vaccin. Het feit
dat je 2 spuiten nodig hebt heeft enkel te maken met
het andere werkingsmechanisme.

Sinds het uitbreken van de pandemie is men naarstig op
zoek naar mogelijke behandelingen. Ondertussen hebben
we al heel wat geleerd over het virus maar we zijn nog in
staat om alle gevolgen van het virus in te dijken. In een snel
tempo werd het onderzoek naar een vaccin in gang gezet.
Het aantal goedgekeurde en werkzame vaccins blijft gestaag stijgen. Dit is goed nieuws. We zijn van start kunnen
gaan met vaccinaties in België. Het zal wel een tijdje duren
voor dat iedereen gevaccineerd kan worden. We zijn hier
ook een groot deel afhankelijk van de bedrijven die deze
vaccins produceren. Waarschijnlijk zal na de zomer van
2021 de volledige vaccinatiecampagne afgerond zijn. In De
Sleutel zullen we als zorgverleners waarschijnlijk al enkele
maanden eerder gevaccineerd kunnen worden. Cliënten in
opname komen in dezelfde golf aan de beurt als het zorgpersoneel.
Deze vaccinatiecampagne zorgt ook voor heel wat vragen en onzekerheden. We bekijken er een aantal.

De start van de vaccinatiecampagne heeft ook gezorgd
voor een grote piek in (mis)informatie over vaccinaties.
Al jaren is er een groeiend wantrouwen ten opzichte van
vaccins. Dit wantrouwen kreeg een sterke boost door de
publicatie van een studie die vaccinatie linkte aan het ontwikkelen van een autisme spectrum stoornis in 1998. Dit
onderzoek bleek achteraf foutief te zijn en herhaaldelijk
werd aangetoond dat er geen link is tussen het vaccin en
het ontwikkelen van autisme spectrum stoornis (ASS). [1].
De schade was spijtig genoeg al aangericht en de antivaccinatie campagne kreeg geloofwaardigheid die het niet
verdiende. Deze studie viel mooi samen met de vooruitgang van het internet waardoor informatie steeds makkelijker verspreid kon worden. Spijtig genoeg kan ook heel
veel foute informatie de wereld ingestuurd worden zonder
externe controle.

De werking van vaccins
Vaccins werken door het immuunsysteem van een persoon
te stimuleren en voor te bereiden op de herkenning van een
bepaalde ziektekiem. Op die manier kan ons lichaam zich
tegen die kiem of infectieziekte verdedigen. Het zijn vaak
bepaalde uitsteeksels van het virus die ons immuunsysteem
herkent. Als we dan later met het echte virus besmet raken,
is ons lichaam snel in staat om ons te beschermen.

Er zijn 3 soorten vaccins:
1. mRNA-vaccins: In de spuit zit een instructie (mRNA)
verpakt in een vetdruppeltje. Ons lichaam maakt tijdelijk
zelf ongevaarlijke stekeltjes van het virus aan. Producenten zijn CureVac, Moderna en Pfizer Biontech.
2. Vector-vaccins: In de spuit zit een instructie (DNA) verpakt in een onschuldig virus. Ons lichaam maakt tijdelijk

Twijfel over vaccinaties

De gevolgen van vaccinatie weigering
Op het eerste zicht lijkt de impact van een weigering tot
vaccinatie geen groot probleem te zijn. Als hier en daar
iemand een vaccin mist dan zal de impact op de gezondheid toch minimaal zijn, niet? Dit klopt niet. Onze eerste
vaccinaties krijgen we als kind, het zijn dan ook de ouders
die uiteindelijke controle hebben over de toediening van
vaccins. Kinderen die niet gevaccineerd zijn hebben een
sterk toegenomen risico op het ontwikkelen van ernstige
ziektes. Zo heeft bijvoorbeeld een kind dat niet gevaccineerd is tegen kinkhoest 23 keer meer risico op het doormaken er van. Vooral pasgeboren kinderen lopen dan risico
op hersenschade en zelfs overlijden. [2]
Bovendien heeft vaccinatieweigering niet enkel een
impact op de eigen gezondheid of op die van een kind. In
het jaar 2000 werd verklaard dat mazelen was uitgeroeid
in de Verenigde Staten. De eerder vermelde studie die een
link probeerde te leggen tussen vaccinatie en ASS zorgde

Begin maart kregen de bewoners van
onze residentiële afdelingen evenals het
zorgpersoneel hun vaccin.

echter voor een toename van ouders die weigerden hun
kind te laten vaccineren. [3]
Er zijn bovendien mensen die niet gevaccineerd kunnen
worden. Personen met ernstige immuunaandoeningen
bijvoorbeeld. Als de vaccinatiegraad in de gemeenschap
te laag wordt, zorgen we ervoor dat de meest kwetsbaren
onder ons niet meer voldoende bescherming krijgen.
Het weigeren van vaccinatie heeft dus impact op de
eigen gezondheid maar ook impact op de gezondheid van
de mensen rond ons.

Hoe kon er zo snel een vaccin zijn voor corona?
Op een korte tijd werden verschillende vaccins ontwikkeld
tegen SARS-CoV-2. Velen vragen zich nu af of dit wel veilig
kan op zo’n korte tijd. Het klopt dat de vaccins aan een
hoge snelheid zijn ontwikkeld. Dit heeft echter verschillende redenen.
1. Het ontwikkelen van vaccins en andere geneesmiddelen
kost geld. Normaal wordt er heel wat tijd verspild door
het zoeken naar fondsen. Door de enorme impact van
het virus was iedereen meer dan bereid om te investeren
in onderzoek. Zowel bedrijven, gezondheidsorganisaties, universiteiten en landen voorzagen miljarden voor
het onderzoek naar dit virus.
2. Vaccinaties zijn geen nieuw gegeven. Dit wil zeggen
dat onderzoeksinstellingen al een vertrekpunt hadden.
Eerder gekende technieken werden aangepast voor het
ontwikkelen van de SARS-CoV-2 vaccins.
3. Door de grote bekendheid van het virus en de voorziene
middelen konden de vaccins ook snel in een grote groep
mensen getest worden.
4. Onderzoek en goedkeuring van een geneesmiddel gaat
vaak gepaard met heel wat bureaucratie. Een geneesmiddel wordt in verschillende fases onderzocht en dan goed-

gekeurd door verschillende instanties. Een geneesmiddel
dat in België op de markt wil komen moet eerst worden
goedgekeurd door het Europese EMA en dan door het
Belgische FAGG. Dit kan heel wat tijd in beslag komen.
Door de urgentie van de pandemie konden verschillende stappen van het proces tegelijk genomen worden.
De productie van de vaccins is ook al begonnen voor er
goedkeuring was van de bevoegde instanties zodat er
snel na de goedkeuring al dosissen beschikbaar waren.

De veiligheid van het vaccin
De snelle ontwikkeling van het vaccin zorgt bij vele mensen
voor ongerustheid. Zijn deze nieuwe vaccins wel veilig?
Vooral de nieuwe mRNA vaccins wekken deze vraag op.
De snelheid van de ontwikkeling heeft er niet voor gezorgd dat er minder strenge kwaliteitsparameters worden
gehanteerd door de bevoegde instanties. De voorwaarden
voor goedkeuring van het Covid vaccin zijn net zo streng
als die voor andere vaccins. Dit is dus ook het geval voor
de mRNA vaccins. De mRNA techniek is ook niet volledig
nieuw. Er wordt al jaren onderzoek naar gedaan en de techniek wordt gebruikt in onderzoek naar kankerbehandeling.
Vaccinaties kunnen wel bijwerkingen veroorzaken. De
bijwerkingen zijn meestal licht tot matig, zoals koorts,
vermoeidheid, hoofdpijn of een reactie op de plaats waar
het vaccin werd ingespoten zoals roodheid, pijn of zwelling. Deze symptomen verdwijnen vanzelf na enkele dagen.
Soms kan koortswering of pijnstilling helpen.
In zeer zeldzame gevallen kunnen er ernstige nevenwerkingen optreden. Een allergische reactie is bijvoorbeeld mogelijk bij alle vaccins. Deze reactie treedt snel op
(meestal binnen het kwartier) daarom wordt gevraagd om
nog even te wachten in het vaccinatiecentrum na het toedienen van het vaccin. [4]
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Tot op heden zijn er bij andere (niet-Covid) vaccins geen
duidelijke aanwijzingen voor negatieve langetermijneffecten
bij volwassen. Het risico op zeldzame negatieve reacties
is echter niet volledig uitgesloten. Daarom worden alle
vaccins ook nadat ze op de markt zijn gekomen goed opgevolgd. Ook wordt vaccinatie in kwetsbare groepen (bijvoorbeeld zwangere vrouwen) goed in het oog gehouden.
Hierbij is het belangrijk dat we de mogelijke zeldzame
nevenwerkingen van het vaccin afwegen tegen de risico’s
van het doormaken van een SARS-CoV-2 infectie. Ondertussen zijn er steeds meer aanwijzingen dat het doormaken
van een Covid infectie wel lange termijn effecten kan hebben. Zo werd vastgesteld dat tot drie vierde van de patiënten
die werd opgenomen in het ziekenhuis na 6 maanden nog
steeds worstelde met negatieve gevolgen (vermoeidheid,
kortademig). Maar ook jonge, vroeger gezonde mensen
die een minder ernstig ziekteverloop doormaakten, hadden
vaak weken nadien nog ademhalingsklachten, vermoeidheid, concentratiemoeilijkheden, hoofdpijn en meer. [5]

Simon Raymaekers

Na de vaccinatie

heid die bepalen hoe de vaccins verdeeld worden. Zoals
reeds gezegd zal het zorgpersoneel van De Sleutel normaal
gezien een tijdje voor het afsluiten van de vaccinatiecampagne aan de beurt zijn. Er werd voorrang gegeven aan
bewoners van woonzorgcentra en zorgpersoneel in de
frontlinie (personeel met hoog risico op contact met Covid
positieve patiënten). Nadien werd ook het zorgpersoneel
uit de revalidatieconventies gevaccineerd (inclusief de verslavingscentra) samen met nog 80 andere beroepsgroepen
die in de zorg staan. De residentiële centra kwamen (begin
maart) eerst aan de beurt. Tegelijk werden onze bewoners
van de residentiële centra gevaccineerd. Onze cliënten in
ambulante begeleiding zullen gevaccineerd worden samen
met de rest van de bevolking. Uitzonderingen zijn natuurlijk zij deel uitmaken van een kwetsbare groep. Een exacte
timing kunnen we niet meegeven gezien dit te afhankelijk
is van de beschikbaarheid van vaccins en de richtlijnen van
de overheid. Vanuit De Sleutel hopen we dat iedereen zich
laat vaccineren. Wie vragen heeft, kan altijd terecht bij de
huisarts of de arts verbonden aan je zorginstelling.

Als je een vaccin hebt gekregen, verandert nog niet meteen
alles. Na 2 weken weten we dat men tussen de 60% en 95%
beschermd is tegen een ernstig verloop van een Covidinfectie. Afhankelijk van het vaccin is ook een tweede dosis
nodig. Het is nog onduidelijk of je na het doormaken van
een Covid-infectie genoeg immuniteit opbouwt. Dus ook als
je de ziekte al gehad hebt, is een vaccinatie noodzakelijk.
Na vaccinatie is het niet zeker dat we het virus niet meer
kunnen doorgeven. De maatregelen die we momenteel hanteren om de verspreiding van het virus tegen te gaan zullen
we ook na het krijgen van het vaccin nog een tijd moeten
verderzetten. Momenteel wordt gedacht dat er ongeveer
in 70% van de bevolking een zekere immuniteit moet zijn
voor het virus om de maatregelen te kunnen loslaten. Het
is gebleken uit strategieën in bijvoorbeeld Groot-Brittannië
dat het natuurlijk bereiken van deze immunisatiegraad zeer
lang zou duren en bovendien tot een onhanteerbare belasting van ziekenhuizen en sterfte zou leiden. Vaccins lijken
tot op heden de enige mogelijkheid om op redelijk korte termijn naar ons gewone leven terug te keren. Hoe sneller we
ons laten vaccineren, hoe minder kans ook dat er varianten
ontstaan die bijvoorbeeld nog besmettelijker kunnen zijn.

Simon Raymaekers
Medisch Directeur

Vaccinatie in de Sleutel

[3] CDC, „Measles Cases and Outbreaks,” 2020.

Binnen De Sleutel volgen we de Sars-CoV2 situatie nauw
op. We volgen de richtlijnen van de overheid en passen
onze werking hier naar aan. Dit vergt veel flexibiliteit van
iedere medewerker. Ook in de vaccinatiestrategie voor De
Sleutel zijn we afhankelijk van de richtlijnen van de over-

BI J KOM ENDE I NF OR M ATI E
www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/
www.fagg.be
www.laatjevaccineren.be
www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/vaccinatie

Met dank aan Dr. P. Sysmans
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[2] Jason M. Glanz et al, „Parental Refusal of Pertussis Vaccination Is
Associated With an Increased Risk of Pertussis Infection in
Children,” Pediatrics, pp. 1446-1451, 2009.
[4] CDC Response Team en FDA Administration, „Allergic Reactions
Including Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine,” CDC, Verenigde Staten, 2021.
[5] Chaolin Huang et al., „6-month consequences of COVID-19 in
patients discharged from hospital: a cohort study,” The Lancet, nr.
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[Activering]

Groep Weerwerk ziet toekomst positief met
dank aan vernieuwd personeelsbeleid

Groep Weerwerk zet duurzame tewerkstelling voorop. Hun
uitdaging: zich heel flexibel aanpassen aan de personeelsnoden op korte en lange termijn. “We hebben een wendbare
organisatie nodig. Daarvoor moeten we meer inzetten op ons
human capital ”. We gaan in gesprek met Iris Muylaert. Ze
coördineert personeel en welzijn binnen dit maatwerkbedrijf,
nauw verbonden met De Sleutel.

rationeel naar strategisch. In die periode zijn we ook heel
sterk gegroeid. In 2008 telden we ongeveer een 70 mensen
op de payroll, arbeiders inbegrepen. In 2016 waren dat er 98.
Vandaag is dat het dubbele, mede als gevolg van een fusie.
Onze mensen zijn ons kapitaal en daar moeten we zorg voor
dragen. Zeker als we er het maximum uit willen halen om
onze doelen te bereiken.

Iris Muylaert startte in 2008 als personeelsmedewerker, toen
nog onder de verantwoordelijkheid van de hoofdboekhouder.
De groep heeft vandaag 200 mensen op de payroll en telt
daarbovenop een 200-tal deelnemers (art 60, arbeidszorg,…).
Allemaal mensen in een of ander traject. Iris draagt de horizontale verantwoordelijkheid over de drie regio’s wat betreft
personeelsadministratie en welzijn. Dat woord “verantwoordelijke” neemt ze zelf echter niet in de mond. Het bannen van
functietitels, werken met vaste en vloeibare rollen, job repair,…
Het zijn maar enkele ingrediënten van een inspirerende babbel.

De vraag naar die omslag kwam er ook vanuit
de omkadering zelf?

Groep Weerwerk koos voor een volledig vernieuwd personeelsbeleid. Waarom was dit nodig?
Iris: Na jaren aandacht te geven aan de harde HR-kant
(onderste helft Model van Ulrich) wilden we meer rekening
houden met de zachte kant, het welzijn van de werknemers
zelf. De voorbije 10 jaar was vooral ingezet op het operationele. We concentreerden ons op administratieve taken:
zorgen dat de loonberekening goed verloopt, dat mensen
op de hoogte zijn van de wetgeving, rond mogelijkheden
van tijdskrediet,… Nu moesten we de stap zetten van ope-

A. Strategisch
partner

Logisch ook. We hebben jaren geïnvesteerd in methodieken
voor onze medewerkers. Groep Weerwerk draagt zorg voor
deze medewerkers en is expert in het laten groeien in hun
competenties. Dat stemde tot nadenken. ‘Wie draagt er zorg
voor ons’, zo vroeg het omkaderend personeel zich terecht
af. We willen een aantrekkelijker werkgever zijn. Door de
krapte op de arbeidsmarkt, maar ook door het duurzaam
denken, zijn we als dienstenverlenende organisaties genoodzaakt om zorg te dragen voor ons human capital. Door de
arbeidskrapte is een aanwerving een soort onderhandeling
geworden waarbij beide partijen evenwaardig zijn. En hierbij
moeten we vooral afstemmen en bekijken of de kandidaat
goed matcht met de job én met de organisatiecultuur.

Holistische visie
Iris hecht groot belang aan het grotere plaatje en wijst
erop dat het personeelsbeleid bepaald wordt door allerlei
omstandigheden, kansen en risico’s. “Denk bijvoorbeeld aan
de pandemie, je kan die crisis niet wegduwen. We moeten

MODEL VAN ULRICH
strategisch

• Analyseren van sterke/zwakke punten
van een bedrijf
• Deelnemen aan task forces
• Ontwikkelen van HR strategie
• Ontwikkelen van organisatie missie
• Etc.

•
•
•
•
•
•

Bijdragen aan cultuur veranderingen
Leiderschap herijken
Cultuurwaarden vaststellen
Team- en Management ontwikkeling
Advieswerk op efficiency
Etc.

proces
•
•
•
•
•
•

HR methodes ontwikkelen
Arbeidsvoorwaarden beheersen
Registratiesystemen
Personeelsprocedures
Verbeteren van werkwijzen
Etc.

B. Beheersspecialist

D. Change
agent

mensen
•
•
•
•
•
•

Medewerkerstevredenheid onderzoek
Communicatie richting medewerkers
Balans vraagstukken aan de orde stellen
Verzuim reductie programma's
Employee development
Etc.

operationeel

C. Employee
champion
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[Activering]

Missie Groep Weerwerk
“Samen gaan we voluit om jou te laten groeien,
zodat jij je werk en leven stevig in handen hebt.”
Waarden
Professioneel
Open voor verandering
Duurzaam
Oprecht
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ons aanpassen als we willen overleven”. Technologische
invloeden zetten hun stempel op de arbeidsorganisatie, maar
ook politieke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen spelen een belangrijke rol. “De werknemer moet doorheen al deze veranderingen kunnen blijven functioneren. Hij
dient zichzelf te zien als een onderdeel van dit groter geheel.
Het is hierbij onze opdracht om ons personeel te loodsen
doorheen deze veranderingen en te laten groeien naar de
beste versie van zichzelf.” Bovendien is elke werknemer ook
moeder of vader, broer, muzikant of jogger behorend tot een
bepaalde generatie met specifieke kenmerken. “We zijn er
ons bewust van dat die persoon dit alles meebrengt naar de
werkvloer en de ervaringen op de werkvloer ook meeneemt
naar huis”, zo vervolgt Iris.

Om mee te zijn in die veranderende wereld
heeft Groep Weerwerk haar missie opnieuw
geformuleerd.

Voor wie werken we?
“Al wie op zoek is naar een duurzame plek op
de arbeidsmarkt, bereid is om ook te werken aan
andere uitdagingen in het leven die impact hebben
op het werk, en bereid is om door te groeien. We
werken met een verscheidenheid van mensen met
uiteenlopende uitdagingen. Voor mensen met een
verslavingsgeschiedenis hebben we een unieke
expertise. Evengoed zijn we deskundig in het werken
met mensen met psychische uitdagingen en met (ex-)
gevangenen. We leveren begeleiding aan mensen
die tegen obstakels aan kijken op de weg naar een
‘gewone’ job, aan langdurig werklozen en langdurig
zieken en aan mensen bij wie kennis van het
Nederlands onvoldoende is.”

Visie
“Groep Weerwerk is dé doorgroeispecialist. We
zijn expert in laten doorgroeien van mensen met
uiteenlopende uitdagingen. Daarbinnen hebben we in
al onze teams en ploegen een bijzondere expertise voor
mensen met verslavingsgeschiedenis.
We zijn een organisatie waar het super is om te werken
en waar we trots zijn op elkaars kracht en inzet.
Naar onze klanten en partners toe maken we elke
keer opnieuw waar wat we beloofd hebben.
We werken vernieuwend aan sterke lokale gemeenschappen en een gezond milieu.

Iris: De nieuwe basis is “Samen gaan we voluit om jou
te laten groeien, zodat jij je werk en leven stevig in handen
hebt.” Aan die visie zijn ook waarden verbonden. Het duurzame aspect bijvoorbeeld, wat inhoudt dat we verder mikken
dan het snelle resultaat. We gaan voor een blijvende oplossing, evalueren regelmatig om nieuwe inzichten mee te nemen. Dit op vlak van loopbanen voor medewerkers en omkadering, van partnerschappen en relaties en van effecten voor
omgeving en milieu. Deze visie betekent ook dat wie zichzelf
niet verder ontwikkelt, eigenlijk niet duurzaam bezig is. We
verwachten dus dat werknemers openstaan voor verandering,
dat men zich flexibel opstelt.
Evengoed zit er nog een tweede dimensie aan die duurzaamheid. De aandacht voor het ecologische aspect. “Op de
werkvloer maken we dit waar door in te zetten op circulair
ondernemen. Kortom we zetten in op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”.

geven aan kennis “tout court”. Wie gemotiveerd is kan
leren en wie over de juiste drijfveren en attitudes beschikt
om een job uit te oefenen, is gemotiveerd en zal zich
pijlsnel ontwikkelen.

Heeft het juiste diploma hebben aan belang
ingeboet?

Traditioneel hoort bij een job een functieprofiel.
Jullie werken nu in rollen?

We hechten bij een sollicitatie meer belang aan iemands
drijfveren en attitudes dan aan kennis. Een diploma heb
je, competenties en vaardigheden kan je aanleren. Als het
wettelijk kan, gaan we motivatie en drijfveren soms boven
een diploma stellen. Wat drijft iemand om iets te gaan doen?
Omgekeerd, telt dit ook. Wie over veel ervaring
en kennis beschikt, maar zijn job beu is, heeft vaak
onvoldoende drive om het goed te blijven doen. Ik zou bij
een sollicitatie dus eerder kiezen voor een minder ervaren
kracht die zich recent herschoold én zeer veel goesting
heeft, dan iemand met 10 jaar ervaring die misschien liever
iets anders zou doen. We mogen niet teveel aandacht

We werken niet meer met strakke functieprofielen.
Een rol legt meer nadruk op attitudes en competenties
en kan met meer vrijheid ingevuld worden zolang men
de doelstellingen maar behaalt. Groep Weerwerk wil een
wendbare organisatie zijn en zich heel flexibel kunnen
aanpassen aan de personeelsnoden. Om dit te bereiken
moet je een job boeiend houden. Dit kunnen we enkel
waarmaken vanuit een waarderende benadering. Respect
voor een collega is een absolute voorwaarde om iemand
te kunnen coachen naar een duurzame tewerkstelling en
om ermee samen te werken. Levenslang Leren is ook een
absolute voorwaarde. Vanuit deze principes werken we
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Feed Forward

Iris Muylaert illustreert hoe alles samen hangt

daarom enerzijds met vaste rollen die opgenomen worden
vanuit een vacature (met selectie) en anderzijds met
vloeibare rollen die opgenomen kunnen worden vanuit
een onderhandeling tijdens het loopbaangesprek of vanuit
het in kaart brengen van drijfveren en attitudes (vb een
meterschap). Het opnemen van een rol wordt trouwens
beloond met opleidingen (intern of extern).
Iris wijst erop dat er nooit afgeweken wordt van de
basisrol waarvoor iemand solliciteerde. De basiscompeten
ties en resultaatsgebieden liggen vast, maar de rollen zijn
niet statisch, die leven, en groeien mee met de noden van
de werknemers en die van de organisatie.

Paul De Neve

Jullie evaluatiemodel werd ook herdacht?
Inderdaad. We zijn afgestapt van de top-down evaluatie
en overgeschakeld naar een 360 graden evaluatie.
Eenieder wordt nu beoordeeld door zijn leidinggevende,
de mensen uit zijn team en door mensen aan wie hij
leiding geeft. Deze beoordeling gebeurt elektronisch, via
een soort enquête met zowel gesloten als open vragen.
De gesloten vragen gaan over de gedragsindicatoren
die aansluiten bij een paar competenties vermeld in de
rolomschrijving. Bij een volgende bevraging komen dan
andere competenties voor die eveneens vermeld zijn in
de rolomschrijving. Dit gebeurt in samenspraak tussen de
werknemer en zijn leidinggevende en rekening houdend
met zowel ontwikkelingswensen als doelstellingen. Op
deze wijze krijgt iedere werknemer een gepersonaliseerde
beoordelingsformulier, weliswaar binnen een vastgelegde

“In onze visie spreken we trouwens niet over feedback,
maar over feed forward. Je geeft mensen informatie over
hun gedrag en hun handelen om hen vooruit te helpen,
om hen sterker te maken. Naast het beoordelingsgesprek
wordt werk gemaakt van een loopbaangesprek (wat wil
ik als werknemer bereiken op korte en lange termijn) en
een empoweringsgesprek. Het is de bedoeling dat de
medewerker zelf met de resultaten van de beoordeling aan
de slag gaat (actieplan). Als de betrokkene niet goed weet
hoe dit aan te pakken, dan kan deze terecht bij een collega
die opgeleid is om aan “jobrepair” te doen. Men leert om
een leerproces zelf in handen te nemen. De organisatie
zorgt zo voor een structuur waarbinnen valkuilen op een
professionele manier worden aangepakt. De cyclus van
deze drie acties willen we rond hebben op 2 jaar.

Een opvallende nieuwigheid tot slot: de
rolomschrijving
Inderdaad. In mijn mailhandtekening staat niet langer
Verantwoordelijke Personeel maar “coördineert personeel
en welzijn”. Klassieke functietitels zie je enkel nog in
vacatures en officiële documenten. Voor andere vaste
rollen gebruiken we bijvoorbeeld “Geeft leiding in” voor
personen die een stuk van een werking leiden of “Zorgt
voor” voor personen die taakgericht werken. We hebben
hier lang over nagedacht. Iedereen draagt eigenlijk
verantwoordelijkheid op het eigen niveau … Het is een
mooi voorbeeld van hoe we met onze kerncompetentie
“integriteit” in de praktijk omgaan: ieder zijn inbreng is
belangrijk en noodzakelijk en verdient evenveel respect.
We zijn de mosterd gaan halen in UK. Bij Unilever zeggen
ze daar: We put labels on our products, not on our people.
Het was wat spannend om dit op de personeelsvergadering
te brengen, maar alles werd meteen goed onthaald. En zo
kom ik opnieuw bij onze visie. Bereid zijn tot verandering,
innovatie en ontwikkeling, het willen werken aan jezelf. Dat
is onze cultuur en mensen die bij ons willen komen werken,
moeten dat weten. Maar opgelet. Het beste uit jezelf halen
is niet hetzelfde als steeds beter en meer presteren. Er is
niets mis met iemand die er op een bepaald moment in
zijn loopbaan voor kiest om minder verantwoordelijkheid
te nemen en zich intenser toe te leggen op andere levens
domeinen. Ook dat is groei. Promotie of demotie… dat
mag geen waardebeladen iets zijn.
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structuur en format. De bevraging gebeurt bewust niet
anoniem. Je ziet dus wie wat geantwoord heeft. Zo krijgt
iedereen de mogelijkheid om feedback te gaan vragen waar
hij het nodig acht.

[Preventie]

Cannabis. De plant. De drug. Het medicijn.
(Karel Michiels)
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We reizen met Michiels in zijn nieuwe wietboek zowat de
ganse wereld rond. De ruggengraat van het boek is film,
muziek, racisme, politiek, religie, wetgeving en … cannabis.
In het boek zijn er slechts twee hoofdstukken die dicht bij
mijn professionele leefwereld aanschurken, maar het is
over het algemeen een erg informatief werk geworden.
Karel Michiels is freelance journalist. Hij publiceerde eerder,
naast boeken over cannabis en reggae, ook over onderwerpen zoals comedy en voetbal.

Toker
Het boek dient – zo stelt de auteur in de proloog – als herwaardering van cannabis als plant, als medicijn en als geestverruimer. Het boek telt 28 hoofdstukken en grofweg 300
pagina’s. Allemaal om deze boodschap te brengen: doe eens
wat minder bekrompen over cannabis. Het leest vlot, ondanks namedropping en talloze historische verwijzingen.
Tientallen cannabisminnende filmsterren, muzieklegendes,
intellectuelen en kunstenaars passeren de revue. Veel referenties ook naar boodschappen over cannabisgebruik in
gedichten, liedjesteksten en bandnamen. Van de hand van
The Steve Miller Band: “I’m joker/I’m a smoker/I’m a midnight toker”. Een toker is straattaal voor iemand die cannabis
rookt.
Michiels wisselt ervaringsdeskundigheid en persoonlijke
anekdotiek af met feitelijkheden en legendes. Hij neemt
ruimschoots de tijd om zijn boodschap te staven. Hij maakt
zich sterk dat we de laatste stuiptrekkingen van een falend
drugsbeleid beleven en snakt naar weinig wetten en dito
bemoeienis van de overheid. Mijn mening is dat we verder
van huis zijn op dat vlak en zie, zeker initieel, meer heil in
strikte regulering.
Ik heb veel geleerd via het boek. Bijvoorbeeld dat de naam
van onze oude cannabisvorming, Cannabis, The Evil Weed,
refereert naar de Amerikaan Harry Anslinger, een zwaargewicht wat betreft het internationale drugbeleid. Notoir anticannabisactivist, ‘uitvinder’ van de stepping-stone-theorie en
de belichaming van het feit dat de plant zo weinig onderzocht werd in de twintigste eeuw. Anslinger noemde cannabis consequent evil weed en slaagde er zelfs in het uit de
Amerikaanse encyclopedie van erkende medicijnen te verwijderen. Nog wat weetjes: wist u dat de cannabisplant verre
familie is van de roos en de appel? Dat er 538 verschillende
stoffen, verdeeld over 19 stofklassen, van suikers en vetzuren
tot vitamine K in voorkomen en dat je vanaf 1% THC het
effect voelt? Dat er een cannabissoort is genaamd naar de
eerste zwarte president van Amerika? Google eens Obama
OG.
Voor Michiels is taal een belangrijk wapen in de oorlog
voor of tegen drugs. “Alcohol wordt verhandeld, cannabis

gedealed” schrijft hij op pagina 10. Ik ben het met hem
eens. Het begrip ‘verslaving’ is ook beladen. Afhankelijkheid
heb ik altijd een beter woord gevonden. Ik kwam overigens
ook te weten dat het woord ‘verslavend’ pas in verband
gebracht werd met drugs (illegaal of niet) na de afschaffing
van de fysieke slavernij door Afro-Amerikanen. Over het
woord recreatief schrijft hij: “ik vind het een lelijk woord,
uitgevonden in de jaren negentig (toch in deze betekenis)
om op een omzwachtelde manier over blowen te praten.”
(blz. 84). In het Engels spreken ze overigens vaak van adult
use, volwassen gebruik. Taal is inderdaad belangrijk. De
nieuwe naam van onze cannabisvorming Cannabis, the
Wonder Weed? (let op het vraagteken) is, net zoals het boek,
ontworpen met het oog op een nieuw tijdperk. Mocht u het
nog niet weten: er is wel wat aan het bewegen. Op 2 december 2020 bijvoorbeeld stemde het Internationale Drugs
verdrag van de VN de terugtrekking van cannabis uit een
verdrag van 1961 dat het onderbracht in een reeks van zeer
verslavende substanties met bijzonder gevaarlijke eigenschappen en weinig of geen medische waarde.

De steigerende hulpverlener
Iedereen ervaart cannabis anders. Net zoals iedereen vanuit
zijn of haar bril naar de cannabisthematiek kijkt. “Of ik dan
echt blind en doof ben voor de alarmerende cijfers en studies in verband met de gevaren van cannabisconsumptie?
(…) Het enige wat ik met zekerheid kan zeggen is dat ik
noch mijn vrienden en kennissen die al jaren dagelijks blowen voorlopig geen problemen hebben met hun geheugen,
motivatie, potentie of wat voor kwalijke effecten wietgebruik
volgens de tegenstanders ook kan hebben. (…) Wiethaters
en hulpverleners zullen nu al beginnen te steigeren (…).
Opvangcentra zitten vol, meneer Michiels!” (blz. 219). Ik
vind de eerder karikaturale voorstelling van de steigerende
hulpverlener een beetje jammer. Het is een stuk in het boek
waar zijn frustratie tastbaar wordt. Maar hij heeft gelijk: vind
maar eens je jongen terug tussen al die studies op het net.
Een gepolariseerd debat is het, nog steeds. Voor of tegen,
maar zo werkt dat natuurlijk niet.
Michiels maakt in het boek meerdere keren dezelfde
vergelijking: zijn persoonlijke ervaring en die van zijn vrienden (die blijkbaar weinig tot geen problemen met hun cannabisgebruik kennen) gebruikt hij om het heersende normenkader (bestraffing) te bekritiseren. Dekt Michiels zich
bewust in tegen kritiek door in het boek expliciet ook de
nadelen en risico’s te benoemen? Ik denk van niet, maar
voor sommigen komt het vast zo over. Zo voegt hij een
hoofdstuk toe over Dirk, een vriend die (al dan niet omwille
van cannabisgebruik) psychologische problemen krijgt en
een bijlage omtrent cannabis en verslaving, geschreven door
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een verslavingsdeskundige. Het maakt het boek op de juiste
momenten evenwichtiger.
Het gaat Michiels om de correctie van een historisch
onrecht die de plant werd aangedaan sinds een dikke 100
jaar en de gevolgen hiervan. We hebben door de illegale
status van cannabis eigenlijk nooit de tijd kunnen nemen
om het over het gebruikskader van cannabis te hebben, stelt
hij. Nu er internationaal veel aan het bewegen is op politiek,
wetenschappelijk en economisch vlak weerklinkt deze vraag
steeds luider. Michiels refereert voorbij de tweede helft van
het boek naar een recente beslissing van Maggie De Block
om het Limburgs bedrijf Cannovex een vergunning te verschaffen voor cannabisonderzoek en -productie. Marihuana
Inc. Het leidt geen twijfel dat er enorme discrepanties zijn in
onze drugswet (ook in Nederland overigens, voor velen het
gidsland). In dat verband: hoofdstuk 16 over Trekt uw Plant,
een Antwerpse cannabis social club, leest als fictie maar dat
is het allerminst.

Giovanni Laleman

Toverkruid
Het boek is niet politiek neutraal, maar dat is niet verbazingwekkend. De berichtgeving over het goede van cannabi
noïden werd volgens Michiels tussen 2014 en nu beïnvloed
door regeringsdeelname van de NV-A. In het boek laat
Michiels ook ruimte voor het verhaal van Sofie (9 jaar) die
na een lange zoektocht door haar ouders een CBD pasta
vindt die haar zware epilepsie laat verdwijnen. In het 24ste
hoofdstuk laat Michiels dan weer plaats voor zijn kijk op de
opvoeding van zijn dochter in een gezin waar het ‘toverkruid’
(geen duivelskruid, die taal) gerookt wordt. Het gaat slechts
om enkele pagina’s, maar wat hij schrijft is heel nuchter en
zinnig. Hij pleit voor hypocrisieloze opvoeding waar schijnheiligheid plaats maakt voor vertrouwen en bespreekbaarheid. Hij beschrijft vanuit zijn hart en met gezond verstand
de bouwstenen van een goede ouder-kind relatie waar preventiewerkers een lans voor breken.
Michiels daagt me ook uit in het boek. Via enkele (weliswaar oudere) bronnen trekt hij bepaalde zaken in twijfel. Zo
zouden blowers geen slechtere longen hebben dan mensen
die nooit cannabis hebben gerookt en tast gebruik je concentratievermogen niet aan (tenzij je dat zelf wil). Het doet mijn
wenkbrauwen fronsen, maar verder in hetzelfde hoofdstuk
stelt hij dat de effecten van cannabis veel complexer zijn dan
de naam ‘softdrugs’ doet vermoeden en dat de uitwerking
van wiet op het brein sterk verschilt van persoon tot persoon.

Het lezen waard?
Is dit boek a must read voor iedereen? De reactie van de
auteur kunt u vast raden. Ik vind het alvast een verdienste-

Cannabis, De plant,
het medicijn, de drug
Karel Michiels
Uitgeverij Houtekiet, Antwerpen.
ISBN 9789089248671
Prijs € 19,99
328 blz.

lijke poging (of zoveelste) van Karel Michiels om cannabis
op de kaart te krijgen. Het boek scherpt het klassieke beeld
over cannabis als illegaal middel aan, maar daagt ook uit om
zelf na te denken over de plaats die het heeft in de samenleving. Boeiend voor elke lezer die zijn of haar blik omtrent
cannabis wil verruimen. Michiels wil een oprecht debat over
die ene zo controversiële drug. Dat op zich is een legitieme
wens. Much ado about nothing? Aan u om te oordelen. Het
is alvast vlot geschreven en de titel dekt de lading.

[Hulpverlening]

Littekens van goud:
stigma anders bekeken!
14
In de beroemde uitspraak van John Lennon “Everything will
be okay in the end. If it’s not ok, it’s not the end” zit hoop en
het idee dat we allemaal een weg aan het afleggen zijn ergens
naar toe. Hoe is het om onderweg te zijn? Is de ene route
minder goed dan andere? Is er slechts één route? En wat als
verslaving een plek heeft op die route?
Dit jaar is verslaving het thema van Te Gek!?, een organisatie
die ijvert om het taboe rond psychische kwetsbaarheid te
doorbreken. In de lijn van deze campagne gaan we op zoek
naar goede voorbeelden en wat tips.
Samen Sterk Zonder Stigma, is de Nederlandse tegenhanger van Te Gek!. In hun logo zit de kern vervat van de hele
beweging. Op de achtergrond van de woorden “samen sterk
zonder stigma” staat in gele zachte letters “ZIE MIJ”. Eigenlijk is dat de kern: zie mij. De oproep is om gezien te worden
in het geheel, niet enkel in de pijn, niet enkel in de blokkade,
niet enkel in de problemen, …
Het blijkt dat het stigma, dat aan mensen met een verslaving kleeft, hardnekkiger en ernstiger is dan bij andere psychische aandoeningen, zoals depressie of schizofrenie (Van
Boekel, 2015)1.
In mijn zoektocht naar recente ontwikkelingen rond

stigma doorbreken kom ik op een internationaal webinar
terecht van 11 december 2020. Verschillende sprekers nemen
het woord, velen van hen met “lifed experience” en een lange
professionele carrière. Onmiddellijk treft mij de woordzuiverheid van “lifed experience”. Deze term is zo anders dan ons
woord “ervaringsdeskundigheid”. Met de term “lifed experience” gaat men niet in dualiteit tegenover de experten staan,
maar wordt het een parallel circuit, gelijkwaardig, naast het
hulpverlenersperspectief.

Hop: Honest, Open and Proud methodiek
Een van de sprekers is Patrick Carrigan. Carrigan roept op
om stigma rond psychische kwetsbaarheid te doorbreken en
ontwierp hiervoor een evidence based methode: HOP, Honest,

Open and Proud. Carrigan is ervaringsdeskundig of beter
gezegd heeft zelf “lifed experience”. Hij heeft schizofrenie en
studeerde voor psycholoog. Hij deed 16 jaar over zijn studie.
Hij getuigt dat de doelgerichtheid hem hoop gaf, wat zijn
diagnose hem eerst helemaal ontnam. De HOP-methodiek is
geïnspireerd op de principes waarmee minderheden te maken
hebben: schaamte doorbreken en eigen leiderschap.
Carrigan raakte vooral geïnspireerd door de lgbtq-beweging3. Een hele tijd geleden kon je maar beter je geaardheid
verstoppen, een belangrijk deel van je zijn moest geheim
gehouden worden. Intussen is er meer tolerantie en openheid
en mag je er zelfs trots op zijn (oa. in de jaarlijkse gay-pride).
Carrigan legde de link met het taboe op psychische kwetsbaarheid. Veel mensen proberen hun problemen en zoektocht geheim te houden. Als je al psychische problemen hebt, waarom
zou je je er daarbovenop ook nog eens om moeten schamen?
Die schaamte weegt zwaar door op de zelfwaarde en is bijgevolg eerder belemmerend dan helpend.
Verder is de parallel met de beweging vanuit een minderheid te vinden in het element van empowerment en eigenaarschap die kenmerkend is in de strijd die de Lgbtq-beweging voerde. Van binnenuit en met de eigen leden, werd actie
gevoerd om er te mogen zijn, om trots te mogen zijn op
wie je bent, om geaccepteerd te worden in de maatschappij.
Hierin kan iedereen zijn steentje bijdragen, want iedereen
heeft een portie kwetsbaarheid.
Bij de Hop-methodiek gaat het erom dat je opnieuw ruimte krijgt om authentiek te zijn. Dat je zelf de keuze kan maken wat je van jezelf wil laten zien in een bepaalde situatie.
In een vraag aan Carrigan4 (2017) waar je nu trots over
kan zijn bij een depressie of een verslavingsproblematiek,
keert Carrigan de premisse om: waarom zou je er niet trots
op kunnen zijn? Het maakt deel uit van wie je bent. Het
probleem omvat niet je totale zijn, het is één van de vele
aspecten van jezelf. Zoals Kentsugi, littekens van goud, kan
gebrokenheid mooier maken. Als iedereen zijn kwetsbaarheid meer zou laten zien dan krijgen we een kleurrijker pallet
dan het grijs van de middelmatigheid.

Kintsugi, imperfectie troef
De term kintsugi betekent letterlijk ‘gouden herstelling’.
En dat is precies wat het is. De techniek is eeuwenoud.
In de vijftiende eeuw brak de Shogon van Japan zijn
favoriete theemok en hij eiste een esthetisch verantwoorde
oplossing. Zijn ambachtslieden kwamen toen met een
originele oplossing. In plaats van de schade te verstoppen,
zetten ze die juist – letterlijk – in de verf. Ze overtrokken
de gelijmde stukken met goud om de imperfecties te
benadrukken.

Niet alleen bij de algemene bevolking
De weg naar herstel, verloopt voor heel wat mensen met
tussenkomst van hulpverleners. Hulpverleners als hulpbron
om de lijm te vinden, om gebrokenheid mooier te maken,
dacht ik.
Voor ik met dit artikels startte ging ik uit van de idee dat
vooroordelen zich situeren in de omgeving van cliënten,
buiten de zorg. Als hulpverlener beschik je over allerlei info.
Info over processen van vast raken in de keuze-onvrijheid
of je wel of niet gaat gebruiken. Je weet dat elk cliëntproces
anders is. Je weet dat een terugval bij het herstelproces
hoort. En toch blijkt uit onderzoek dat de hulpverleners een
belangrijke rol kunnen hebben in het stigmatiseren. Hoe is
dat mogelijk?
Van Boekel 5 haalt een aantal elementen aan die hierin
een rol spelen. Hoe meer men de verslavingsproblematiek
en het beloop van het herstelproces als persoonlijke verantwoordelijkheid ziet, met name gekoppeld aan vrije keuze en
beperkte wilskracht, hoe minder toegewijd en gemotiveerd
de hulpverleners zijn en hoe minder voldoening men haalt
uit het werken met deze doelgroep. Dit hangt volgens van
Boekel samen met minder tolerante attitudes en sterker
veroordelende meningen. Wat dan weer een rechtstreeks
gevolg heeft op de kwaliteit van de aangeboden zorg. De
hulp wordt dan vooral taakgericht en beperkt in tijd.
Verklaringen voor negatieve of minder tolerante attitudes van hulpverleners zijn, volgens Van Boekel, dat deze
patiënten gezien worden als gewelddadig, manipulatief en

weinig gemotiveerd voor de behandeling. Dit draagt bij aan
gevoelens van frustratie, verontwaardiging en machteloosheid bij hulpverleners.
Hulpverleners met meer werkervaring met patiënten met
een verslaving, evenals hulpverleners die meer bekend zijn met
verslavingsproblematiek, hebben vaker positieve attitudes.
Kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld door opleiding
en training, zijn van belang voor hulpverleners in hun werk
met patiënten met een verslaving.
Ook de werkomgeving en verschillende contextuele
factoren spelen een rol in de attitudes van hulpverleners.
Ondersteuning vanuit de zorgorganisatie, bijvoorbeeld
door persoonlijke begeleiding of door de mogelijkheid te
bieden om een expert te raadplegen, draagt bij aan meer
voldoening en een grotere bereidheid om met deze patiënten te werken. Ondersteuning vanuit de organisatie heeft
ook een positieve invloed op het zelfvertrouwen en gevoel
van empowerment bij hulpverleners.
Negatieve attitudes van hulpverleners kunnen leiden
tot een minder goede werkrelatie tussen hulpverleners en
patiënten. Dit kan resulteren in een verminderd gevoel
van empowerment en zelfvertrouwen bij patiënten, dat de
effectiviteit van de behandeling niet ten goede komt. Mogelijk hebben hulpverleners een meer vermijdende benadering in de hulpverlening aan patiënten met een verslaving.
Dit resulteert bijvoorbeeld in kortere bezoeken, maar ook
in minder persoonlijke betrokkenheid en empathie van
hulpverleners bij deze patiënten.

Tabel 1: Overzicht tools voor cliënten en ggz-professionals 6
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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)

Quickscan destigmatisering
Hoe kijk jij naar psychische kwetsbaarheid? Kan jij de gouden lijm
zien? Zie jij gebrokenheid als mooier?
Ben je benieuwd hoe oordeelvrij je bent als cliënt, hulpverlener of
als team? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Voor cliënten is
er een online zelftest. Voor hulpverleners zijn er verschillende methodieken om dit thema op tafel te brengen. Je kan ook als voltallig
team de quickscan invullen en zicht krijgen in welke mate je als team
destigmatiserend werkt en hoe het eventueel beter kan.

Samen kwetsbaar, littekens van goud
“Men kan het leven achterwaarts begrijpen, maar moet het voorwaarts leven” zei Kierkegaard. Achteraf kunnen we op een moeilijke
periode terugblikken en voelen dat het een sleutelmoment was.
Het wordt als het ware een moment waarop in het leven een niveau
toegevoegd werd, uitgediept of versnelling hoger of lager werd genomen.
Als ik aan wie drugs gebruikt heeft en in herstel de vraag stel,
“als je opnieuw mocht beginnen, zou je dan …” krijg ik steevast een
antwoord in de trant van: “ik wil al de ellende die ermee verbonden
is niet en ook nooit meer. En toch ben ik blij met wat ik meegemaakt
heb, ik zou het voor geen geld van de wereld willen mislopen, misschien een beetje minder lang van dit of dat...” Achteraf kijkt men
trots naar de afgelegde weg, de littekens van goud.
Stigma doorbreken gaat over onze eigen kwetsbaarheid kunnen
zien, en kiezen wanneer we de breuken extra in de verf willen zetten.
Hiervoor de ruimte durven nemen en anderen de ruimte geven.
Cliënten zitten midden in het proces, zijn op zoek naar dat herstel.
Hoe meer we een klimaat kunnen creëren waarbij de oordelen zacht
zijn, de weg naar groei een individuele route mag zijn, hoe kleiner
het gewicht van stigma!

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

(1) Factsheet Stigma en Verslaving Een uitgave van Verslavingskunde Nederland
(2) W
 ebinar 20 12 11 – An international perspective on how to identify and
address stigma among social and mental healthcare professionals towards
people with mental health problems’.
(3) L gbtq-beweging: Lesbian, gay, bisexual and transgender, questioning/queer
movement

Els Vanneste

(4) I nterview op 15 mei 2017 in Nederland. Carrigan gaf een lezing over
stigmatisering en zijn ontwikkelde methodiek Honest, Open & Proud.
Youtube
(5) S
 tigmatisering van patiënten met een verslaving en de gevolgen voor de
hulpverlening: een systematisch literatuuronderzoek1 L.C. VAN BOEKEL,
E.P.M. BROUWERS, J. VAN WEEGHEL, H.F.L. GARRETSEN -493tijdschrift
voor psychiatrie | jaargang 57 | juli 2015

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

Weerwerk Antwerpen

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

Weerwerk Roeselare

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

(6) Website Samen Sterk Zonder Stigma, over GGZ
(7) Sören Kierkegaard (1813-1855), citaten.net
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