magazine

PB -PP l B -10273
BELGIE (N) - BELGIQUE

Het drukken van dit magazine wordt ons gratis aangeboden door
drukkerij Die Keure, dit uit sympathie voor de vele donateurs.

Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Ebergiste de Deynestraat 2C, 9000 Gent
Ondernemingsnummer: 0406.633.304
P509261 | Afgiftekantoor Gent X

Driemaandelijks tijdschrift | Nummer 69 | januari, februari, maart 2022

69

DETOX EN ORIËNTATIE

De rol van de arts
in DOC Wondelgem
Expert aan het woord: Suicidepreventie
Herstelgericht werken bij jongeren

www.desleutel.be

[ EDITO ]

Beslissen over
een opname...

DE SLEUTEL MAGAZINE // #69

inzichten rond verslavingspreventie. In dit nummer geven we
mee wat de boodschap was van
dr. Gregor Burkhart, hoofd van de
afdeling preventie van het Europese Drugsagentschap (EMCDDA),
tijdens zijn deelname aan de VADstudiedag van eind vorig jaar.

Wat is de rol van de arts in het
Detox- en Oriëntatiecentrum van
De Sleutel in Wondelgem? Een
opname in de verslavingszorg
verloopt heel vaak via deze entiteit
die recent van naam veranderde
(CIC werd DOC). Maar wie beslist
er in zo’n team over een opname?
En wie neemt de eindverantwoordelijkheid als het gaat over de
veiligheid van de cliënt of over het
inschatten van het suïciderisico?
We gaan in gesprek met dr. Rik
Verstrepen, die al 30 jaar als verslavingsarts werkt in De Sleutel.
Het thema “suïcide” komt niet
toevallig terug in een tweede artikel. Suïcidepreventie staat hoog
op de agenda binnen De Sleutel.
We spelen hiermee in op de noden
die we ervaren in onze werkingen
en haken aan op het eind 2021
door minister Beke gelanceerde
Actieplan rond Suïcidepreventie. De redactie gaat in gesprek
met dr. Karl Andriessen die vele
jaren werkte bij de zelfmoordlijn
en vandaag actief is als senior
research fellow aan de universiteit
van Melbourne en KULeuven. Is er
leven na een suïcidepoging? Lees
mee vanaf blz 7.
Welk soort drugpreventie is effectief? Wat 10 jaar geleden als een
goede praktijk te boek stond wordt
vandaag de dag niet noodzakelijk
als een zinvolle strategie naar voren gebracht. Team Preventie wil
natuurlijk mee zijn in de nieuwste
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Hoe ga je met jongeren aan de slag
na een ernstig incident? Of dit
voorval zich nu situeert binnen de
verslavingszorg, de jeugdhulp of
een sportclub: elk team van begeleiders heeft nood aan een kader
waarbinnen gewerkt wordt. Het
boek Beter Samen: herstelgericht
werken biedt heel wat handvatten
en praktijkvoorbeelden om rond
deze visie (verder) aan de slag te
gaan. Ook binnen het Residentieel
Kortdurend Jongerenprogramma
van De Sleutel is herstelgericht
werken meer dan een aanpak voor
conflicten (lees blz 12).
Het mag ook wat luchtiger. Wil je
weten hoe de organisatie achter
de schermen ervoor zorgt dat onze
hulpverleners 100% kunnen focussen op hun job met de cliënten?
Logistieke duizendpoot Nicole laat
ons proeven van haar job. Haar
enthousiasme werkt aanstekelijk.
Voorbeelden van mensen die het
goed doen na een periode van
druggebruik inspireren. Rolmodellen zijn heel belangrijk voor
mensen in behandeling. Twee maal
per jaar organiseren de therapeutische gemeenschappen in De
Sleutel een gradué-bijeenkomst
met de oud-bewoners. We blikken
met enkele (oud-)cliënten terug op
een recente taartennamiddag in
Merelbeke (zie blz 14).

Veel leesgenot!
Damien Versele
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[ ARTS AAN HET WOORD ]

De rol van de arts in het Detoxen oriëntatiecentrum te Wondelgem
De toegangspoort voor een opname in de verslavingszorg verloopt heel vaak
via onze entiteit in Wondelgem die recent van naam veranderd is. Het CIC
werd DOC*. Maar wie beslist er in zo’n team over een opname in het
Detox- en oriëntatiecentrum? Alle disciplines hebben in principe hierbij
een stem. Toch neemt de verslavingsarts de eindverantwoordelijkheid als het
gaat over de veiligheid van de cliënt of over het inschatten van het suïciderisico.
We gaan in gesprek met Rik Verstrepen, die vandaag al 30 jaar als
verslavingsarts werkt in De Sleutel.

De voorbije jaren werd
geïnvesteerd in het versterken
van het team, zo is er nu
ook een psychiater, zijn er
klinisch psychologen in huis
evenals meer (psychiatrisch)
verpleegkundigen.

Als arts combineert Rik bewust het
werken in het ambulante met het
residentiële. “Beide vullen mekaar
goed aan. Je krijgt een beter zicht
op mensen hun traject, vanwaar ze
komen, waar ze naartoe gaan. Door
beide jobs te doen, weet ik beter dat
het geen evidente stap is om naar het
DOC - vroeger het CIC - te gaan”, zo
vertelt Rik. In de marge laat hij niet
na te vermelden dat het beroep van
‘verslavingsarts’ geen erkende specialisatie is. “Binnen ons netwerk hebben
de verslavingsartsen allemaal huisartsgeneeskunde als achtergrond en
delen we een specifieke interesse voor
verslavingszorg. We leerden het vak
dankzij allerlei opleidingen, congressen, symposia, via uitwisseling op klinisch overleg en binnen het netwerk
met collega’s”, zo vervolgt Rik.
Hoe ziet het medisch team er in het
DOC/CIC uit ?
Rik: “We zijn hier in Wondelgem
met 3 verslavingsartsen en voorzien
samen een 24 u permanentie. Op
weekdagen werken we in blokken
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Rik duikt meteen terug in de tijd en
vertelt dat hij niet zomaar in die job is
gerold. “De verslavingsproblematiek
heeft me altijd erg geïnteresseerd,
net als de psychiatrie”. Tijdens zijn
huisartsenopleiding volgde hij bewust
een aantal stages op de afdeling verslavingszorg o.m. in het Brugmanziekenhuis in Brussel. “Het boeide me”,
zo vertelt Rik.

van halve dagen. Eén weekend op 3
hebben we wachtdienst. Sinds enige
tijd is er ook een vaste psychiater.
Deze komt één maal per week. Als
arts worden we ingeschakeld in het
multidisciplinaire gebeuren en nemen
we deel aan de klinische vergadering
en sluiten we als nodig aan op het
intake overleg”.

Het werk in het DOC valt in grote
lijnen op te delen in het opvolgen van
3 medische aspecten: de verslavingsgeneeskunde (vb detoxificatie), daarnaast de pathologie (vb ziektebeelden
die frequent voorkomen bij mensen
met verslaving zoals infectieziektes,
psychiatrische screening edm) en
de huisartsgeneeskunde (mensen

DE SLEUTEL MAGAZINE // #69

De drempel voor
opname is veel lager
geworden

Programma in notendop

Op het einde van het DOC-programma
neemt de verslavingsarts contact met de
arts van de instelling waarnaar verwezen
wordt
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In het DOC doet men aan detox
(ontwenning en medicamenteuze
stabilisatie) en aan oriëntatie (indicatiestelling en adviesbespreking).
Het fysiek ontwennen wordt in de
detoxfase opgevangen met vervangmedicatie. Dan hebben we het over
substitutie voor opiaten door methadon, tegen afkickverschijnselen van
GHB en alcohol worden benzodiapines
aangewend.
De substitutiemedicatie is een hulpmiddel om de andere levensgebieden
(zoals familie, werk, edm) goed te krij-

kunnen hun voet omslaan, een astma
aanval krijgen,…). In de praktijk
volgt de arts die in huis is tijdens de
opname, de cliënt van nabij op. In het
begin kan dit heel intensief zijn, vaak
dagelijks, afhankelijk van de medische problematiek. Cliënten komen
op consult als ze klachten hebben. Er
worden dagelijks updates gemaakt in
het elektronisch patiëntendossier.
DOC is als derde lijnsorganisatie
volop in transitie. Wat zijn de
consequenties van die positie in het
zorglandschap?
Rik: “Dankzij de Zorgwijzer is er
vandaag meer duidelijkheid rond de
positie van het DOC. Er is een duidelijk plan dat vertrekt van de zorgnood
van de cliënt. Het trajectdenken gaat
ervan uit dat een zorgnood evolueert
en afhangt van de actuele situatie.
Die zorgnoodbepaling houdt rekening
met de medische toestand, het psycho-emotioneel welzijn, ondersteunend netwerk, al dan niet justitiële
items en de sociaal/financiële situatie.
Hierbij gaan we er ook van uit dat
verslaving een chronische ziekte is
die in remissie kan gaan. Altijd echter
moet er rekening gehouden worden
met mogelijke terugval, herval en
destabilisatie. Het uiteindelijk doel
is remediëren en rehabiliteren. Die
zorgnood kan in de loop van een
verslavingsgeschiedenis het DOC
worden. Via intake gesprekken wordt
de indicatie voor DOC geëvalueerd.

gen. De mate waarin de substitutiemedicatie kan worden afgebouwd,
gebeurt sterk in overleg met de
cliënt. Als mensen gestabiliseerd zijn
op een bepaalde dosis en dat loopt
goed, dat kan dit behouden blijven.
Wel wordt altijd de optie om af te
bouwen besproken. Dit gebeurt met
de nodige omzichtigheid.
Het einddoel van de opname in DOC
is de oriëntatie. Op een klinische
vergadering is er altijd een arts
aanwezig en wordt de toestand van
de mensen bekeken en wordt er in
samenspraak met het indicatiestellingsteam georiënteerd.

[ ARTS AAN HET WOORD ]

Maar het DOC zal nooit een therapeutische setting worden. In DOC wordt
geobserveerd in een multidisciplinair
kader. En op basis van die observaties
wordt bekeken: wat hebben mensen
nodig in een verder traject: er wordt
dan een advies gegeven. Het is dus de
stap vóór de echte therapie”.

Wat is de rol van de arts in het multidisciplinair team in de loop van een
cliëntentraject?
Rik: “Bij een opname kan het intaketeam een beroep doen op ons als
arts voor een bijkomend advies als ze
inschatten dat dit nodig is. Dat team
is gespecialiseerd in het voorbereiden
van de opname, in het bepalen van
profielen van mensen. Bij een opname
zal dat team ons enkel raadplegen
voor mensen die onder medische
zorg staan. Als er vooraf een andere
opname was, neemt de arts de rol van
“artscontact” met de andere voorziening op. We contacteren dan de
behandelende huisarts of psychiater
om te overleggen en in te schatten in
welke mate er medische tegenindicaties zijn voor opname. Denk bijvoorbeeld aan mensen met suikerziekte
die insuline krijgen of aan mensen
met een psychiatrische problematiek.
We moeten dan beoordelen of de toe-

Adviesbepaling
Rik: “Ook bij het einde van een
programma in het DOC wordt de
arts steeds betrokken. Dat kan gaan
om mensen die vervroegd in ontslag
gaan. Soms gebeurt zo’n ontslag op
eigen initiatief van de cliënt of als
er bepaalde regels werden overtreden. We zorgen er dan voor dat zo’n
afronding veilig kan verlopen. We
bekijken of er medicatie moet worden
meegegeven, of die persoon ergens
terecht kan.
Een klassiek traject in het DOC
eindigt met een adviesbepaling en
een doorverwijzing. Het formuleren
van dergelijk advies verloopt in regie
van de klinisch coördinator. Als er
een psychiatrische problematiek is,
dan wordt de psychiater nog actief
betrokken (vb voor screening, of om
te zorgen voor stabilisatie). Onze taak
als verslavingsarts is dan opnieuw
om vooraf contact te nemen met de
arts waarnaar verwezen wordt, om
medisch toe te lichten, om de verwijsbrief op te maken. De arts heeft bij
een verwijzing opnieuw een belangrijke stem als het over de veiligheid

Als arts zorgen
we ervoor dat een
afronding veilig kan
verlopen
(risico op suïcide) gaat. De arts zal
dan de knoop doorhakken of een
doorverwijzing veilig is of niet.”
Wat is de rol van de arts inzake
suïcidepreventie?
Rik: “De arts bepaalt bij het begin
van de opname het risico op suïcide.
Bijvoorbeeld als iemand vanuit een
ander ambulant centrum naar het
DOC wordt verwezen. Op basis van
dat oordeel wordt in het elektronisch
patiëntendossier, OBASI, een suïcidescore gegeven. De opvolging van die
score als de cliënt in opname is, gebeurt door de klinisch coördinator in
nauw overleg met de arts. Als die score nul is zal daar weinig aandacht aan
besteed moeten worden. Is die score
2 of 3 dan zal de klinisch coördinator
goed opvolgen en overleggen met de
arts indien daarvoor signalen zijn.
Er is een volledige procedure die duidelijk maakt wanneer en hoe dit opgevolgd wordt in functie van de score,
bijvoorbeeld door het thema aan te
kaarten tijdens geplande gesprekken
met de individueel begeleider, met de
klinisch coördinator. Als arts handelen we vanuit het principe safety first.
Bij een reëel suïciderisico dat als veilig
wordt ingeschat is er een verhoogde
waakzaamheid. Zodra de situatie als
niet veilig wordt beoordeeld, gaan we
over tot verwijzing naar crisisinstanties waar we afspraken mee hebben.
Het is in eerste instantie ook de arts
die beslist of het nodig is dat mensen
in zo’n geval moeten worden verwezen. Bij stabilisatie kan de cliënt dan
terugkeren naar DOC. Het gebeurt
ook dat de begeleiders een gevoel van
onveiligheid ervaren dat niet wordt
gedeeld door de arts. De arts kan dan
oordelen dat de situatie inderdaad
lastig is maar niet onveilig. In zulke
gevallen zorgen we dan wel voor extra
opvolging. We nemen ook de eindverantwoordelijkheid.”
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Wie maakt gebruik van de diensten
van het DOC?
Rik: “In de praktijk is DOC een
belangrijke verwijzer voor alle
langdurige residentiële settings. Veel
van de cliënten in de TG’s in Gent
of Merelbeke doorlopen eerst de
detox- en stabilisatiefase in het DOC.
Evengoed doen we observatie of indicatiestelling voor andere residentiële
centra uit de verslavingssector. Bij
een indicatiestelling liggen alle opties
inzake verwijzing binnen de verslavingszorg op tafel. Ook de diensten
van justitie en ambulante instanties
maken gebruik van het DOC om
mensen te oriënteren. Ik denk dan
bijvoorbeeld aan huisartsen. Ook
residentiële collega’s met minder expertise rond verslavingszorg die zich
tijdens een opname realiseren dat de
verslavingsproblematiek toch redelijk
primair is, sturen mensen naar DOC
om verder te oriënteren.”

stand voldoende gestabiliseerd is, of
de medicatie verenigbaar is met een
opname bij ons.
Bij het begin van de opname zal de
arts alles medisch in kaart brengen:
wat is er nodig van medicatie? Is er
een suïciderisico? Hoe is het gesteld
met de fysieke conditie, wat zijn de
voedings- en beweeggewoontes? In de
loop van de opname blijven we als arts
continu betrokken.
Ook bij het faseren binnen het
programma hebben we een rol te
spelen. We begeleiden de mensen om
hen gestabiliseerd te krijgen: dat is
zowel psycho-emotioneel als fysisch.
Eenmaal mensen als gestabiliseerd
worden beschouwd zetten we verdere
stappen in een traject binnen het
DOC. Concreet houdt die stabilisatie
in dat een eventueel slaapprobleem
onder controle is, dat maagdarmstoornissen onder controle zijn, dat
iemand met een psychiatrische problematiek niet psychotisch is,… Dat
stabiel zijn is dus een voorwaarde om
in het groepsprogramma te starten”.

maal de crisis voorbij, is het moment
daar om het DOC in te schakelen voor
een verdere indicatiestelling.
Welk verschil is er qua aanpak en
regels met andere settings op 1ste en
2de lijn ?
Rik: “Een van de sterktes van DOC is
dat wij een drugsvrij huis zijn. De procedures bij opname zijn streng. We
controleren systematisch de cliënten
op hun bagage en dergelijke, we doen
regelmatig urinetesten. Dat is niet
zo strikt in psychiatrische settings of
een UPSIE. De bezoekregels in een
PAAZ zijn ook veel losser. Als wij iemand in een time-out daarheen laten
gaan, worden deze mensen opnieuw
gecheckt”.

Rik: „Een van de sterktes van DOC is dat
wij een drugsvrij huis zijn. De procedures
bij opname zijn streng.“

PAUL DE NEVE

DE SLEUTEL MAGAZINE // #69

Welke andere taken neemt een arts
nog op?
Rik: “We worden regelmatig geraadpleegd bijvoorbeeld bij slaapproblemen. We geven in principe zo weinig
mogelijk medicatie. We volgen ook
van nabij de psychiatrische en de
psycho-emotionele component op:
zaken als depressie, schizofrenie,
angststoornissen. De medische
component bekijken we steeds in een
multidisciplinair kader. We volgen
ook op hoe zit het met de medicatie
zoals neuroleptica, antidepressiva,
antipsychotica, medicatie bij ADHD,
bij angstproblemen. Meestal zal de
psychiater de diagnose stellen en de
behandeling opstarten. Wij houden
als arts de evolutie verder in de gaten
en gaan in overleg met psychiater als
dit nodig is. Dubbeldiagnose is ook
niet meteen zichtbaar. Vaak leggen
we als arts een bepaald ziektebeeld
voor aan de psychiater. Dan overleggen we hoe we de behandeling
kunnen verfijnen”.

Rik zag wel een duidelijke evolutie
in het profiel van de cliënt. 30 jaar
geleden betrof dat veelal de gemarginaliseerde heroïnegebruiker die er
medisch niet goed aan toe was, met infectieziektes als gevolg van intraveneus
gebruik. Nu is dat geëvolueerd naar
een veel diverser publiek: zowel qua
leeftijd als in gebruik van middelen.
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Rik: “Vandaag hebben we veel meer
te maken met psychiatrische profielen in vergelijking met vroeger.
Destijds was depressie en een risico
op suïcide ook een reden om niet op
te nemen. De drempel is veel lager geworden. Maar we nemen al lang geen
mensen in crisis meer op, vandaar
onze naamswijziging: de vlag dekte de
lading niet meer. We zijn gaandeweg
anders beginnen werken en hebben
onze personeelssamenstelling bijgesteld. Er werd geïnvesteerd in een
psychiater, we werken met klinisch
psychologen en we hebben heel wat
meer (psychiatrisch) verpleegkundigen in huis.
Waar kan iemand in een acute
crisissituatie dan wel terecht?
Rik: “Ik zou aanraden om eerst naar
een ambulant centrum te bellen, niet
te snel de stap naar opname te zetten.
In een ambulant centrum kan men
perfect de situatie inschatten en advies geven. Eventueel kunnen mensen
op gesprek komen. De verslavingsarts
daar kan de zorgvraag perfect beoordelen. Als het echt acuut is, zijn er de
spoeddiensten, de UPSIE, er zijn ook
crisisunits in psychiatrische instellingen. Bij een crisis, zijn er ook de
PAAZ-en gekoppeld aan de spoed van
een algemeen ziekenhuis een eerste
stap. Een huisarts kan daar in geval
van nood snel advies in geven. Een-

Hoe merk je als arts de impact van
COVID, hebben jullie moeten bijsturen?
Rik: “We hebben moeten bijsturen.
In het begin was er bijna een leegloop,
omdat we plots geen mensen meer
konden opnemen. De bezoekregeling
was ook zo strikt dat het voor de
bewoners niet aangenaam was. De
opnameprocedure werd meermaals
bijgestuurd. Het was voortdurend
schakelen rond quarantaine en testbeleid. Maar van in het begin was het
principe dat de groepswerking in het
oriëntatieluik enkel kon doorgaan
als er geen mondmaskers moesten
gedragen worden. Het opnamebeleid
was altijd in functie daarvan. Mensen
werden op een veilige manier opgenomen en in afzondering geplaatst.
Vanaf het moment dat ze naar de
oriëntatiegroep konden doorschuiven, waren we zo goed als zeker dat er
geen besmetting was, en kon het masker af. Dat is tot op heden steeds goed
gelukt. Maar rond de bezoekprocedures was er soms wel intern discussie:
laten we kinderen op bezoek komen
of niet, mogen kinderen hun ouders
knuffelen. Daar zijn we heel zorgvuldig in geweest.”

* What’s in a name? Het CIC wordt DOC,
CrisisInterventieCentrum wordt Detox- en
Oriëntatiecentrum, De Sleutel-magazine 68

[ EXPERT AAN HET WOORD ]

Interview met Karl Andriessen:

Is er leven na een suïcidepoging?
Zondag 9 januari, de passage van Stromae in het journaal op TF1, is wereldnieuws.
De artiest stelt het nummer l’Enfer voor. Hij vertelt dat donkere gedachten hem niet
vreemd zijn. Op de vraag of muziek hem bevrijdt van zijn innerlijk gevecht zingt hij
het lied l’Enfer. Het nummer gaat vooral over eenzaamheid en suïcidale gedachten.
Suïcide in de media. Journalisten verwijzen naar de zelfmoordlijn. Lof en
kritiek! Is dit een kans om er over te
praten? Helpt dit lied om uit een donker dal te raken? Of is het een risico
voor wie met suïcidale gedachten zit.

We gaan in gesprek met Karl Andriessen. Na enkele mailtjes heen en weer
ontmoeten we elkaar via teams. Karl

Zelfdoding in cijfers
In 2018 overleden in Vlaanderen 984 personen door suïcide,
waaronder 725 mannen en 259
vrouwen. Dit komt neer op bijna
3 zelfdodingen per dag. Vermoedelijk is dit een onderschatting gezien
er ook elk jaar sterfgevallen zijn
waarvan de doodsoorzaak moeilijk
te bepalen is. Er waren in 2019 naar
schatting 9.745 pogingen tot zelfdoding in Vlaanderen, wat neerkomt
op gemiddeld 27 suïcidepogingen
per dag. Meer vrouwen (62.5%) dan
mannen ondernamen een poging.
Cijfers Agentschap Zorg en Gezondheid

Hoe word je expert inzake suïcidepreventie?
“Als jong afgestudeerde zag ik na
een aantal tijdelijke contracten een
vacature bij de zelfmoordlijn. Ik
werd geselecteerd en ik ging er voor.
Ik voelde een geraakt zijn zowel
op persoonlijk als op professioneel
vlak. De persoonlijke ervaring en de
kennis hieromtrent is trouwens iets
wat steeds meer ingang krijgt in de
opbouw van suïcidepreventie en in
richtlijnen rond onderzoek. De opzet
van een onderzoek wordt getoetst
met mensen met lived experience, dit
om de effectiviteit en implementatie
kansen te vergroten. Dit maakt dat
de onderzoeksvragen op voorhand
gecheckt worden op zinvolheid in de
plaats van achteraf stilstaan bij het
feit of dit aansluit bij de effectieve
noden. Het klinkt logisch, maar het
feit dat er richtlijnen rond opgezet
worden, toont aan dat er meer nodig
is dan enkel standpunten van goedbedoelende academici en hulpverleners. Vanuit de praktijkervaring ging
ik mij verder specialiseren. In mijn
doctoraatsonderzoek deed ik een
exploratief onderzoek naar rouw bij
adolescenten bij het verlies van familieleden of vrienden al of niet door
suïcide. Ik ontwikkelde de adolescent
grief inventory-vragenlijst, die peilt
naar de gewone rouwreacties, en kan
gebruikt worden bij jongeren met of
zonder mentale problemen. In een
ander onderzoek peilden we naar de
persoonlijke ervaringen van mensen

die een suïcidepoging hebben gedaan,
wat er voor hen nodig is om herhaling
te voorkomen.”

Op 19 november 2021 stelde minister Wouter Beke een nieuw Vlaams
Actieplan Suïcidepreventie voor. Het
doel is het aantal suïcides in Vlaanderen verder doen dalen met 10% tussen 2020 en 2030. Het uitgangspunt
is dat investeren in suïcidepreventie
werkt en loont, zo kende Vlaanderen
dankzij brede inspanningen tussen
2000 en 2018 een daling van het aantal suïcides met 26%. Het voorstel
voor het derde Vlaams Actieplan Suïcidepreventie omvat zes wetenschappelijk onderbouwde strategieën.
Wat vind je van het nieuwe actieplan?
“Ik heb zelf meegewerkt met het
eerste Vlaams actieplan. Het nieuwe
plan is gelijklopend met de algemene
suïcidepreventieplannen in Europa
en in andere regio’s. De 6 strategieën
zijn opgesteld op basis van internationaal onderzoek. In elke regio worden
dergelijke strategieën vertaald naar
de specificiteit en eigen klemtonen
worden gelegd. Ik herken verschillende elementen zoals hier in Australië”
Andriessen illustreert aan de hand van
de topic suïcidepreventie bij de hele bevolking (strategie 1). Hier gaat men op
zoek naar waar risico’s zijn en hoe men
die kan beveiligen. Dit kan gaan over
de richtlijnen in de media (vb na een
programma waar suïcide in voorkwam
een boodschap geven waar je terecht
kan voor hulp) of over het beveiligen
van gevaarlijke plekken (sommige
bruggen of bepaalde kliffen worden in
Australië beveiligd) zodat het suïcidegevaar op die plaats afneemt.
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Suïcidepreventie staat hoog op de
agenda binnen De Sleutel. Er werd gewerkt aan het zichtbaar en bespreekbaar maken van het suïciderisico. In
het elektronisch patiëntendossier zie
je bij opstart een inschaling van het risico bij elke cliënt. Jaarlijks organiseren we vormingen om met dit thema
aan de slag te gaan. Ook de overheid
legt hier de klemtoon op. Vanaf april
2022 kunnen we inspectie verwachten op het punt van suïcidepreventie
binnen de revalidatiesector.

Andriessen, die vele jaren werkte bij
de zelfmoordlijn en de suïcidepreventiewerking van de centra voor geestelijke gezondheid woont en werkt
reeds 8 jaar in Australië.
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op de teamwerking. Als er sprake
is van suïciderisico is er altijd onzekerheid en ongerustheid. En dat is
terecht! Het is daarom belangrijk om
teamkeuzes te maken en gezamenlijk gedragen keuzes te maken. Deze
gedeelde verantwoordelijkheid kan
helpend zijn voor het geval een cliënt
overlijdt om het te kunnen dragen,
om er mee om te kunnen gaan. En
zelfs bij een teambeslissing is het voor
elke hulpverlener anders hoe iemand
met zo’n verlies om zal gaan.”

Een ander voorbeeld betreft de strategie vorming en opleiding. Deze is
belangrijk zowel naar de professionelen als naar de sleutelfiguren. “Voor
de professionelen is het belangrijk om
de evidence based kennis en vaardigheden actueel en actief te houden,
zoals het opstellen van safetyplannen,
risicoformuleringen, …. Voor de
sleutelfiguren of zoals het hier gezegd
wordt “the gatekeepers1” is het belangrijk om deze mensen te trainen in
het opmerken van mogelijke risico’s
en mogelijke interventies”, zo vervolgt Andriessen.
“Zelf ben ik de laatste 10 à 20 jaar intensief bezig met postventie* (strategie
5). Dit gaat om de rouwverwerking
en hulpverlening bij nabestaanden.
Daarnaast bestaat er ook nazorg voor
suicidepogers. Wat helpt om het risico
te beperken? In Australië loopt nu
een project van safehouses. Mensen
die een suïcidepoging hebben gedaan,
kunnen daar terecht voor een aantal
dagen. Er wordt gewerkt met peersupport en de klemtoon ligt op het tot rust
komen en stilstaan bij wat de aanleiding was, wat men wilde bereiken en
hoe ze nu verder willen. De voorlopige
resultaten zijn erg positief.”
Wat zijn aandachtspunten voor medewerkers die werken met personen met
een middelen gerelateerd probleem?
“Tips geven is altijd iets gevaarlijks.
Het verhaal van de individuele persoon is eigenlijk leidend. De betekenisgeving van die persoon is van tel.
*
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Wat heeft iemand allemaal al meegemaakt? Hoe kijkt iemand naar zijn
eigen geschiedenis? Hoe is iemand
ingebed in zijn sociale omgeving?
Welke perspectieven heeft iemand?
Algemene richtlijnen geven een
noodzakelijk houvast en toch is het zo
belangrijk om goed af te stemmen op
de persoon die voor je zit. Luisteren is
enorm belangrijk”.
Andriessen verwijst naar Maltsberger, een Amerikaans psychiater, die
naam gemaakt heeft met een studie
over therapeutische vergissingen. Hij
beschreef deze casussen om een kritisch gesprek op gang te brengen. Een
van deze cases betrof een persoon die
ernstig verslaafd was aan alcohol en
andere middelen. Tijdens de behandeling komen zijn suïcidale neigingen op
de voorgrond. Daarop kiest het team
voor een opname en wordt er ingezet
op clean worden. Enkele dagen later
overleed hij door zelfmoord.
“De discussie die Maltsberger op gang
brengt gaat om het dilemma of deze
cliënt zijn verslaving nodig had als
een soort zelf-medicatie om het leven
aan te kunnen en het therapeutische
doel van nuchterheid om zo het suïciderisico beperken. Met dit voorbeeld
wil ik enkel aangeven dat het ontzettend belangrijk is om, naast de houvasten van een algemene richtlijn binnen een organisatie, voldoende oog te
hebben voor de individuele cliënt met
zijn eigen verhaal en geschiedenis.
Daarnaast wil ik de klemtoon leggen

Hoe zit het met suïciderisico en
verslavingszorg?
“Het is belangrijk om aan te stippen
dat de meeste mensen met een suïciderisico niet in hulpverlening terecht
komen. Dus op het kruispunt van
verslavingszorg en suïcidepreventie
worden we geconfronteerd met een
heel select publiek.”
Vastlopen in het leven?
“Vaak lijkt het doorslaggevend hoe
iemand ingebed is in zijn omgeving.
Wie maakt deel uit van zijn entourage? Zijn er mensen die op hem/
haar rekenen? Zijn er betekenisvolle
contacten? Veelal is er een zekere
ambivalentie. Iemand die suïcidaal is
wil niet persé dood gaan. Vaak gaat
het om mensen die vastgelopen zijn
in het leven, wat betekent dat men
niet meer op deze manier verder wil
leven. Misschien kan je een middelen
gerelateerde stoornis ook bekijken als
het vastlopen in het leven. Als je die
ambivalentie kan vastpakken of uitvergroten kan je soms uit een impasse
geraken. We merken dat een opname
na een suïcidepoging een kantelpunt
kan zijn. Voor sommigen is het een
wake-up call, een hernieuwde kans
om hun leven anders vorm te geven.
Vaak is het helpend als er mensen
naast blijven staan. Mensen die hen
laten weten ze graag gezien worden,
hun kwaliteiten kunnen opnoemen,
inzet benoemen, …”
Bekijken we elke overdosis (OD) best
als een potentiële suïcidepoging?
“De kans is groot dat dit een overshooting is. Bij een OD is het eveneens

Postventie is bedoeld om ondersteuning te bieden aan de familie en geliefden van mensen die een einde hebben gemaakt aan hun leven. Vanwege
het stigma rond zelfmoord, is het niet ongebruikelijk dat degenen die het dichtst bij de overledene staan, tegenstrijdige gevoelens hebben.

[ EXPERT AAN HET WOORD ]

Hoe kan je “gerust” zijn als je weet dat
iemand suïcidegedachten heeft?
“We gaan op zoek naar meer duidelijkheid, naar een hersteld vertrouwen.
In het begin is er de onrust: is er nog
steeds een risico? Kampt de persoon
nog met suïcidegedachten? Voor
naasten is het belangrijk dat zij de
therapeuten-rol niet op zich nemen.
Het is erg belangrijk dat de sociaal
emotionele functie blijft opgenomen
worden. De normale ondersteuning
is vaak wat mensen door een moeilijke fase helpen, denken we daarbij
aan normaliteit, geruststelling, de
afleiding van het dagelijkse leven,

erkenning, … Bij hulpverleners is
het goed dat er een zekere onrust
aanwezig blijft, want eigenlijk kan
je nooit helemaal gerust zijn dat er
geen suïcidepoging meer gaat volgen.
Onderzoek wijst immers uit dat als
er eerdere pogingen geweest zijn er
een grotere kans is voor een volgende
poging en suïcide.
Het is belangrijk dat hulpverleners de
openheid aanbieden, een plek geven
waar men niet hoeft te doen alsof,
maar waar er over de suïcidegedachten of -plannen kan gepraat worden.
Dit vraagt speciale vaardigheden
en kan tegelijk erg confronterend
zijn naar verantwoordelijkheid of
eigen ervaringen. Hulpverleners
dienen zich hier bewust van te zijn
en moeten hier leren mee omgaan.
Het is ook belangrijk om te wijzen op
het fluctuerende proces van suïcidale
neigingen. Aangezien het een wisselend iets is, kan het zijn dat het de
ene week oké is, maar daarom is dat
niet persé zo de volgende keer als je de
cliënt ontmoet. Het is aan de hulpverlener om dit thema aan te brengen en
telkens opnieuw te bevragen. Deze
constante aandacht vergt specifieke
vaardigheden. Voor een cliënt is het
belangrijk dat er een plek is waar
dit telkens opnieuw kan besproken
worden, waar de omgeving vaak al
afgehaakt is als het over dit thema
gaat (vanuit zelfbescherming, geloven
in de hoop, niet te zwaar op de hand
zijn, …).”

De Sleutel is ook actief in scholen.
Leggen onze preventiewerkers de
klemtoon op suïciderisico of houden
ze dat beter voor de specifieke suïcidepreventieprogramma’s?
“Leerkrachten ondersteunen in het
werken aan het algemeen welbevinden en leren herkennen van gebruik
of risico’s op gebruik is erg belangrijk. Het is zeker belangrijk om het
suïciderisico te vermelden. Uit veel
onderzoeken blijkt dat alcohol en
gebruik van middelen een ontremmende werking hebben. Als jongeren
onder invloed zijn, is er meer impulsiviteit en kan er sprake zijn van een
hoger suïciderisico.”
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Is er leven na een suïcidepoging?
Zijn er voorspellende elementen die
ervoor zorgen dat mensen terug kunnen aanhaken aan het leven?
“Dat is moeilijk algemeen te bepalen.
Je kan enkel samen met de cliënt
exploreren en bouwen aan perspectieven. Afhankelijk van de fase
waarin iemand zich bevindt kunnen
verschillende elementen helpen:
beperkte toegang tot middelen en
gepaste support, beweging, meditatie,
spiritualiteit, huisdieren, vertellen,
kunst, leren van anderen, medicatie,
psychiatrische behandeling, therapie,
tele-onthaal en de zelfmoordlijn, zelfhulpgroepen, maatschappelijk begrip.
Het werken aan een toolbox2 voor het
leven is hier een voorbeeld van. De
cliënt zelf gaat de strijd aan voor het
leven of vindt terug hoop, accepteert
het leven met het risico op een nieuwe
poging. Het is belangrijk dat de cliënt
zelf ervaart wat werkt en wat niet.”

Na een suïcidepoging is het
belangrijk om samen met de cliënt
te bouwen aan perspectieven

Dr. Karl Andriessen is
senior research fellow
aan de universiteit
van Melbourne en
KULeuven. Hij is een
gerenommeerd onderzoeker op het
gebied van suïcidepreventie en rouwverwerking na suïcide.
1

Suicidology post graduate curriculum:
priority topics and delivery mechanisms for suicide prevention education.
Hawgood J., … Andriessen K, e.a, 2021,
International journal of environmental
research and public health, 18, 9926,
p1-12

2

Scarth, B, … Andriessen K ea, 2021,
Strategies to stay alive: adaptive
toolboxes for living well with suicidal
behavior, international journal of environmental research and public health,
18, 8013, p1-17
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belangrijk om het verhaal van de
cliënt te horen. Er zijn verschillende
gradaties of intenties bij een OD. Het
kan gaan om een tijdelijke ontsnapping, een gok, er kan sprake zijn van
onduidelijkheid over hoeveel actieve
bestanddelen in het gekochte product
zit, het kan dat het iemand niet kan
schelen of er risico is en het kan een
bewuste poging zijn om er niet meer
te zijn. De kern komt neer op het exploreren van de verwachting die men
had bij het gebruik voorafgaand aan
de OD of de nood die iemand ervaart.
Pas dan kan men accuraat bepalen of
de OD een suïcidepoging betreft.”

Over olijven, Pipi Langkous en nudging

De nieuwste inzichten rond
verslavingspreventie?
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Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde VAD* op 26 november 2021 een studiedag.
Het thema: De alcohol- en drugsector in veranderende tijden. Eén van de sprekers
was Gregor Burkhart van het European Monitoring Centre for Drugs and Drugs
Addiction (EMCDDA). Burkhart is hoofd van de afdeling preventie, en een
autoriteit binnen de verslavingspreventie. Burkhart is geen onbekende voor De
Sleutel, we gingen meermaals in gesprek met deze expert en team preventie had
hem ook reeds als gast op een eigen studiedag. Wat leerden we tijdens zijn recente
presentatie op de VAD-studiedag?
De coronapandemie leerde ons de
impact van voortschrijdend inzicht.
Dat is ook voor verslavingspreventie
het geval. Wat 10 jaar geleden als een
goede praktijk te boek stond wordt
vandaag niet noodzakelijk als een
zinvolle preventiestrategie naar voren
gebracht. Er is nog veel onderzoek
nodig naar wat effectief is, maar er
is ‒ gelukkig ‒ ook al veel duidelijk.
Preventie laat zich echter meestal
beperken tot het geven van accurate
informatie over risicogedrag aan kinderen en jongeren. In deze benadering,
vangt Burkhart aan, zijn er meerdere
tekortkomingen. Daar hangt hij zijn
volledige presentatie aan op.
In verslavingspreventie doen we soms
dingen waarvan we eigenlijk niet

De olijf van preventie

(goed) weten of ze wel werken. Om
dat pijnpunt visueel voor te stellen
hanteert Burkhart het beeld van de
olijf van preventie. Zijn boodschap:
laten we de dingen implementeren
waarvan we weten dat ze wel werken
en laten we vooral niet langer die

10 //

Project Revolution Train

initiatieven uitvoeren waarvan we
weten dat ze schadelijk kunnen zijn.
Uit zijn presentatie distilleerden we 3
kernboodschappen:
1. informeren over drugs heeft géén
preventieve effecten op druggebruik bij jongeren;
2. verslavingspreventie richt zich
best op de cognitieve beperkingen;
3. de meest effectieve verslavingspreventie is omgevingsgericht.
Aan het woord ‘effectief’ hangt er
een vuil kantje. Interventies kunnen conceptueel goed zijn en (deels)
gebaseerd op wetenschap, maar niet
werkzaam. Burkhart vraagt om voorbij de feedback van ‘ze vonden het
tof’, ‘ze waren toch erg betrokken’,
‘de directeur wil het zo’,… te kijken
en effectiviteit af te toetsen o.m. aan
wezenlijke gedragsverandering bij de
doelgroep of veranderingen in sociale
perceptie rond druggebruik.

Revolution Train
Overal in Europa wordt de informatiegebaseerde aanpak in de praktijk
gebracht, ook in België. Een goede
manier om aan verslavingspreventie
te doen in scholen is en blijft werken
aan persoonlijke en sociale vaardigheden, stelt Burkhart. Al jaren ook ons
credo. Leerlingen testen op druggebruik, razzia’s organiseren, externe
lesgevers voor de klas zetten, … daar
is géén bewijs voor, maar toch worden
ze nog steeds uitgevoerd. We komen
blijkbaar niet gemakkelijk af van
achterhaalde overtuigingen. Burkhart
geeft het voorbeeld van het Tsjechische project ‘Revolution Train’, een
trein (te boeken voor zo’n 50.000 €)
waar jongeren tussen 12 en 17 jaar de
gevaren van druggebruik aan de lijve
kunnen ondervinden via 5D interactieve methoden. Erg innovatief, maar
het is vooral marketing. Het overdrijft
de problematiek en steekt een oude

[ PREVENTIE ]

Informeren werkt dus niet…

Sensatiezoeker of schadevermijder?
Het is lastig jongeren te overtuigen van
de negatieve gezondheidseffecten van
druggebruik. Is dat vreemd? Nee, veel
mensen maken van hun eigen ervaringen wetenschap, zegt Burkhart. Kijk
maar naar de coronapandemie. Talloze
mensen geloven niet in de ziekte omdat
ze niemand in hun omgeving kennen
die ziek is geworden of gestorven is aan
corona. Waarom is informeren risicovol? Burkhart verduidelijkt dit aan de
hand van 2 soorten jongeren: de sensatiezoeker die risico’s niet vreest en
de schadevermijder die liever wegblijft
van alles wat met risico’s te maken
heeft. Voor het eerste profiel gebruikt

Pipi Langkous, de sensatiezoeker
Pipi Langkous zal intuïtief anders reageren op risicosituaties dan de schadevermijder. Met informatiegebaseerde
preventie zal je de schadevermijder bevestigen in zijn overtuiging dat gebruik
risico’s inhoudt, terwijl je de kleinere
groep sensatiezoekers misschien zal
triggeren. Je kwetst er dus extra kwetsbaren mee. Fear appeals. Dat het in de
praktijk om veel meer dan deze twee
profielen gaat wijst recent onderzoek
rond persona’s in middelengebruik van
Trimbos-Instituut uit.
Zelfeffectiviteit is alles, benadrukt
Burkhart. Als jongeren niet het gevoel
krijgen dat ze iets kunnen doen om de
negatieve gevolgen van druggebruik
te voorkomen en hun vertrouwen
niet gestimuleerd wordt dat ze ander
gedrag kunnen stellen, dan schiet het
zijn doel voorbij. In dat geval zullen
jongeren je boodschap negeren, ontkennen of verwerpen. Echter, hoe kan
je educatie verschaffen over zaken die
je gedrag bepalen maar waar je geen
impact op hebt? Denk bijvoorbeeld
aan de grootte van een bierglas.
Verslavingspreventie moet zich vooral
richten op de cognitieve beperkingen
van jongeren, zoals automatische
beslissingen nemen, het gebrek aan
zelfcontrole en introspectie. Adolescenten zijn, in situaties waar verleiding aanwezig is, immers slechter in
zelfcontrole dan kinderen. Alles wat
ze rationeel weten over risicogedrag
schuiven ze aan de kant waardoor
ze beperkt zijn in hun vermogen om
hun rationele overtuigingen te laten
meespelen in hun gedrag.
… maar omgevingsgerichte preventie
werkt wél
Er zijn mooie preventieprogramma’s
die goed werken. Daar moet blijvend
aandacht voor zijn. Er gaat echter teveel
geld en energie naar acties die enkel
educatiegedreven zijn, jongeren moet
overtuigen om gezond gedrag te stellen
en manieren om aan modeling te doen.
De minst zichtbare maar meest effectieve preventie is omgevingsgericht. Nud-

ging om het trendy te zeggen. Roken
bijvoorbeeld is door de jaren herschapen
tot iets ongezond en verslavend. Het
was ooit anders. Punt dat Burkhart
hier wil maken is dat we dit al deccenia
wisten, maar dat niemand er echt van
wakker lag of iets aan deed. Beperk de
zichtbaarheid, beschikbaarheid, perceptie van aanvaarding en normaliteit
en het gedrag zal volgen. Vaak zijn deze
opties niet alleen vele malen effectiever,
ze zijn ook goedkoper dan elk jaar een
dure, hypermoderne trein boeken.
Conclusie
Het preventieteam stelt zich in navolging van deze presentatie 3 vragen
waar we de komende maanden verder
over willen nadenken:
1. als omgevingsgerichte interventies
de meest effectieve tactiek is om
onze maatschappelijke opdracht
te volbrengen, hoe kunnen we dit
rijmen met de grenzen van onze
rol en taak als preventiedienst?
2. is er een werkmodel denkbaar
waarin we met getuigenissen
werken zonder sensatiezoekende
jongeren aan te zetten om drugs te
gebruiken?
3. hoe kunnen we de vraag naar
zichtbare acties enerzijds en de
cultuur van informeren in het
onderwijs anderzijds verhouden
tot een goede preventiepraktijk?
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We moeten jongeren bewustmaken
van de risico’s van gebruik. Dit is een
premisse waar de meeste preventieve acties op zijn gestoeld. Ze worden
uitgerold in scholen omdat zij de
ideale uitvalsbasis vormen: kinderen
en jongeren zijn er massaal aanwezig
tijdens cruciale levensfasen. Bovenstaande overtuiging stelt dat informeren een sleutel vormt tot de daling van
risicogedrag zoals druggebruik. Deze
visie past mooi in het pedagogiche
project van scholen. Leerkrachten
zijn bovendien gevormd in het idee dat
educatie dé manier is om leerlingen de
noodzakelijke kennis en vaardigheden
bij te brengen in de weg naar volwassenheid, maar informatie geven over
drugs staat niet op de lijst met beschermende maatregelen en het gebrek aan
informatie staat nergens op de lijst met
risicofactoren. Bovendien zit niet elke
jongere in met zijn of haar gezondheid
en zetten zij kennis niet automatisch
om in gedrag. Druggebruikers zijn
trouwens beter geïnformeerd over de
risico’s dan niet-gebruikers. Risicoperceptie daalt omwille van gebruik.

hij het personage Pipi Langkous, hét
toonvoorbeeld van de sensatiezoeker.

Effectieve verslavingspreventie in
de praktijk brengen is een complexe
opdracht. Het is een domein dat
snel evolueert in wetenschappelijke
zin, maar traag rijpt in de hoofden
van mensen. Het is ook een fragiel
domein: als de druk van de ketel is
verdwijnt vaak de vraag. Preventie
zou echter een basisattitude moeten
zijn om in te investeren.
* VAD is het Vlaamse expertisecentrum
Alcohol en andere Drugs

Bronnen
https://www.unicef-irc.org
Preventiestrategieën in Europa, De Sleutelmagazine, september 2009
https://www.revolutiontrain.cz/en/projekt.php
https://www.trimbos.nl
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maar niet effectieve, shockerende
preventietactiek in een nieuw jasje.
Het bewijs voor dit project is mager en
gaat van ineffectief tot onbekend. Er
zijn andere, meer beloftevolle strategieën zoals het Ijslands model waar
Blankenberge momenteel, als eerste
stad in België, mee experimenteert.

Herstelgericht werken
met jongeren
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Beter samen! Herstelgericht werken in de jeugdhulp,
richt zich op het werken met jongeren en gezinnen in
kwetsbare situaties en werd uitgebracht in navolging
van Samen Wijs! Herstelgericht werken op school. Het
boek biedt heel wat potentieel voor wie zoekende is rond
herstelgericht werken. Het is een mooie opstap voor wie
zijn of haar bewustzijn als hulpverlener, preventiewerker,
of als mens verder wil verruimen.
Wat herstelgericht werken exact
inhoudt valt niet samen te vatten in
enkele woorden: het betreft een complex concept met vele lagen en voorwaarden. Deze visie en de belangrijkste
herstelprincipes worden behandeld
in het eerste hoofdstuk van het boek.
Dit leert ons vooral dat herstelgericht
werken vernieuwende inzichten biedt:
conflicten bekijken vanuit een gedeelde
verantwoordelijkheid, focussen op de
mogelijke kansen, breuken vermijden
en de kracht vinden om door te zetten
wanneer het vastloopt. Daarnaast
wil herstelgericht werken niet enkel
conflicten aanpakken, maar ze in de
eerste plaats ook voorkomen. Om dit
te duiden maken ze gebruik van de
verschillende lagen van de preventiepiramide, een tool die ook heel bruikbaar
is binnen de familiale context.
Herstel is het terugwinnen van vrijheid, elkaar weer onder ogen kunnen
komen, opnieuw verder kunnen. Niet
alleen voor het slachtoffer, maar ook
voor de dader is een herstelgesprek
van belang. Elk conflict houdt kansen
in, niet enkel voor de directe betrokkenen, maar ook voor de gemeenschap
zelf. De cohesie binnen de gemeenschap kan versterkt worden door
een herstelgerichte aanpak, zoals dit
voorbeeld aangeeft:
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De herstelgerichte aanpak van
onze afdeling voor minderjarigen
te Eeklo vertoont veel raakvlakken
met het herstelgericht werken
zoals beschreven in Beter samen!
maar toch ook enkele cruciale
verschilpunten.

Praktijkvoorbeeld
In de straat van de voorziening
gebeurde een vorm van verkeersagressie. Na een felle woordenwisseling gaf Kevin (een jongere
uit de voorziening) George (een
oudere buur) een vuistslag in zijn
gezicht. George meldt het voorval
aan de directie. Kevin had hem geen
voorrang verleend. Daarop was
George kwaad geworden en had
hij verwijtende woorden geroepen
over Kevins moeder. De directeur
stelt voor een herstelcirkel te
organiseren. Tijdens het herstelgesprek erkennen beide partijen hun
aandeel. Kevin vertelt dat hij razend
werd toen George over zijn moeder
begon. Zij was enkele maanden
daarvoor overleden. Beiden bieden
hun excuses aan. Na het gesprek
geeft Kevin George een rondleiding
in de voorziening. George was er
nog nooit binnen geweest. De directeur vertelt dat zijn contact met
George, van wie hij nooit eerder
een goedendag had gekregen, in de
weken die volgden erg hartelijk was
geworden.

Terwijl je de visie van herstelgericht
werken doorleest, overvalt je regelmatig het gevoel dat je dat voor een
groot deel reeds toepast. In het tweede
hoofdstuk wordt echter duidelijk dat

herstelgericht werken heel wat meer
is dan dit louter intuïtief handelen,
maar net een bewust proces is dat aan
allerlei methodische criteria voldoet.
De belangrijkste methodieken worden
toegelicht zodat je als lezer de nodige
handvaten krijgt aangereikt om binnen je eigen organisatie herstelgericht
aan de slag te gaan.
Toch blijkt het louter toepassen van
deze methodieken niet voldoende om
te verzekeren dat je actie weldegelijk
herstelgericht is. Uitermate cruciaal
blijkt je eigen houding: herstel begint
in de eerste plaats bij onszelf. Enkel als
je zelf bereid bent om over je gedrag
te reflecteren, feedback te ontvangen
en verantwoordelijkheid op te nemen
voor eigen behoeften en emoties, heeft
herstelgericht werken een kans op
slagen. Het derde hoofdstuk helpt ons
om die juiste houding bij onszelf in
praktijk te brengen.
Een vaak voorkomende drempel is
om je organisatie te overtuigen van de
meerwaarde van deze vernieuwende
visie: hoe kan deze omgeving een
voedingsbodem zijn voor verbinding
en ontmoeting? Waarom zou men
kiezen voor de visie van herstelgericht
werken binnen het veelvoud van inno-

[ HULPVERLENING ]

Wij staan na het lezen van dit boek
achter deze visie. Herstel is een recht
voor iedereen. Iedereen moet de
kans krijgen verantwoordelijkheid te
nemen voor zijn of haar daden. Iedereen moet kunnen leren uit de crisis.

Herstel binnen het RKJ
Het Residentieel Kortdurend Jongerenprogamma (RKJ) van De Sleutel in
Eeklo, bewandelt sinds enkele jaren
ook het pad van herstel, weliswaar
gebaseerd op een visie die gebouwd is op
de Nieuwe Autoriteit van Haim Omer*
waarnaar ook verwezen wordt in het
boek van Ligand. Hun visie omvat enkele belangrijke pijlers: zo moet herstel
zichtbaar zijn, een handeling omvatten
ter ondersteuning van woorden en gericht zijn op de schade die aangebracht
werd. Het moet duidelijk zijn voor de
gehele groep waarom herstel nodig is en
tenslotte is herstel ook steeds beperkt
in tijd en kent het dus een einde. Een
visie die veel raakvlakken kent met het
herstelgericht werken dat beschreven
wordt in Beter samen!. Daarnaast gaan
ze binnen het RKJ ook minder methodisch te werk, maar is het herstel zelf

* Nieuwe autoriteit in RKJ, in gesprek met
Bram Louwagie, De Sleutel-magazine 63
(september 2020)

Beter Samen!, Herstelgericht
werken in de jeugdhulp, 208 blz,
ISBN 9789463798969
Stijn Deprez, Michael Michiels
(Vzw Oranjehuis Ligand, uitgeverij Acco)

SILKE LOOS

Het boek sluit tenslotte af met een
resem aan veelgestelde vragen: ‘Geven
we door ernstige incidenten met herstel aan te pakken niet het signaal dat
jongeren er met een gesprekje vanaf
komen?’, ‘Mogen we nu niet meer
straffen?’ of ‘Valt alles altijd te herstellen?’. Met telkens weer duidelijke,
eerlijke antwoorden. Antwoorden
waarbij men herstelgericht werken
niet als de enige juiste waarheid wil
vooropstellen, maar waarmee men
nogmaals duidelijk maakt wat het ons
kan bieden. Een kader dat ons ondersteunt in het omgaan met conflicten
en crisissituaties die eigen zijn aan het
leven. Een ondersteuning die broodnodig is, zeker in de jeugdhulp.

Iedereen moet sterker kunnen worden
en kunnen groeien in vrijheid. Herstelgericht werken gaat dus naadloos
samen met de slogan van De Sleutel
‘mensen, kansen, groeien’, we stellen
ons bijgevolg de vraag in welke mate
herstelgericht werken wordt toegepast
binnen het Residentieel Kortdurend
Jongerenprogramma (RKJ).
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vatieve projecten? Ook hierin voorziet
het boek een antwoord door de fasen
in het implementatieproces te duiden
en concretiseren. Daarnaast worden
er ook meerdere tips meegegeven om
ook herstelgericht leiderschap in te
bouwen in de organisatie.

een doel op zich zonder dat het daarbij
een vereiste is dat de empathie of het
inzicht van de jongere wordt vergroot.
Wat absoluut vaststaat is dat ze binnen
het RKJ overtuigd zijn van de kracht
van herstelgericht werken. Waar het
bij sancties opleggen moeilijk blijkt om
de juiste strafmaat en ernst te bepalen, loopt dit een pak vlotter bij een
herstel. Daarnaast is de samenwerking
met de jongere ook veel constructiever en leidt dit tot minder conflicten.
Herstel helpt hen in die mate dat het
haalbaar is, het een positievere energie
met zich meebrengt en er aandacht
blijft voor de groep. Mooi meegenomen is de mogelijkheid voor jongeren
om tijdens het herstelproces hun kant
van het verhaal toe te lichten, begrip
te vragen en een vorm van erkenning te krijgen voor de lasten die ze
met zich meedragen. Herstelgericht
werken is voor het RKJ meer dan een
aanpak van conflicten, maar ook een
visie die ze doortrekken in hun dagdagelijkse communicatie, in hun manier
van feedback geven en structuur
aanbieden en op die manier bouwen
ze elke dag mee aan een constructieve,
mooiere samenleving.
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Lotgenoten
inspireren
Voorbeelden van mensen
die het goed doen na een
periode van druggebruik
inspireren. Personen die
nog volop in opname zijn,
trekken zich op aan deze
verhalen, zoals recent nog
getoond in het programma
Taboe over verslaving.
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Rolmodellen zijn heel belangrijk voor
mensen in behandeling. Twee maal
per jaar organiseren de therapeutische
gemeenschappen (TG) in De Sleutel een
grote gradué-bijeenkomst. Dan komen
alle oud-bewoners die gegradueerd zijn
(= het volledige hulpverleningsprogramma positief hebben afgerond) naar een
activiteit in de TG. Zo organiseerden
ze in Merelbeke in het verleden een
deelname aan de midwinternacht-jogging, is er een traditionele barbecue…
Een terugblik op de recente taartennamiddag met de gradués.
Lisa* beëindigde drie jaar geleden het
TG-programma. Vandaag werkt ze

PAUL DE NEVE

Ondersteuning door gradués
De grote stap naar alleen gaan
wonen na een programma in een
goed gestructureerde, drugvrije
Therapeutische Gemeenschap (TG)
wordt bewust langs een tussenstation via het Tussenhuis genomen.
Er heerst een cultuur waarbij meer
ervaren bewoners en oud-bewoners als rolmodel of coach optreden. Cliënten krijgen voortdurend
tips van bewoners die verder staan.
Tussenhuizers doen mee aan
activiteiten in TG. Wie alleen gaat
wonen krijgt steun van gradués.
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Patrick: “Ervaringen delen op zo’n
terugkomdag geeft hoop aan
iedereen”

als inpakster in een grootbakkerij, ze
werkt er samen op de werkvloer met
mensen uit een maatwerkbedrijf.
Eric, zelf als vrijwilliger en ervaringsdeskundige in de TG aan de slag,
vroeg haar wat het belang is van deze
terugkomdagen. “Ik kijk uit naar die
momenten om terug te kijken op mijn
eigen TG-programma. Op zo’n dag kan
ik stilstaan bij mezelf en kijken vanwaar ik kom en waar ik nu sta. Ik wil
erbij zijn omdat mijn aanwezigheid een
steun kan zijn voor de huidige TG-bewoners én om van elkaar te leren. Ook
als gradué kan ik nog veel bijleren”,
zo zegt Lisa die ook aan het solliciteren is voor ervaringsdeskundige in de
armoede.
Gradués springen tussendoor binnen
in het Tussenhuis en de TG. Zij vinden
het belangrijk om zich te tonen, om
iets (terug) te doen voor mensen die
worstelen met hun drugprobleem. Samen gezond koken, een stevige wandeling. Samen aanwezig zijn als rolmodel
bij bewoners die nog niet zo ver staan
in hun programma. Zo’n voorbeelden
motiveren om te kiezen voor een clean
leven. Er is in Merelbeke ook een aparte gradué-werking voor vrouwen.
Tussenhuizers aan het woord
Eric stelde de vraag ook aan enkele
mensen die in het Tussenhuis wonen.
Filip*, momenteel aan het werk bij de
groendienst: “Ik vind het belangrijk
om tijdens zo’n terugkomdag connectie
te maken, zowel met gradués als met
de huidige TG-bewoners. Zo kunnen
we ervaringen delen met elkaar. Voor
de huidige bewoners hebben we een

Do not give your past
the Power to define
your Future
voorbeeldfunctie. Voor mezelf is het
goed om even uit mijn comfortzone te
komen en iets te doen wat ik nog nooit
gedaan heb. Nieuwe dingen ontdekken
en ervaren of dit wel iets is waar ik
verder mee wil gaan”. Patrick*, aan de
slag in de renovatieploeg bij Weerwerk,
vult aan. “Deze terugkomdag kadert in
ons nazorgtraject. Dit soort ervaringen
delen geeft hoop aan iedereen. Het is
een grote uitdaging om deze dag te organiseren in combinatie met onze drukke
agenda inzake werk, opleiding, enz.
Tot slot vroeg Eric de mening van
Thomas* zelf nog een bewoner in de
TG. “Mijn inbreng tijdens de taartennamiddag was niet zo groot. Zorgen
dat de voorbereidingen op schema
zitten, dat tafels, stoelen en partytenten klaarstaan, dat de koffie op tijd
gemaakt is,…” Het belang van deze
dag voor de groep in TG is groot. “Als
ik zie hoe de gradués op zo’n dag met
elkaar omgaan, geeft dit me moed. Ik
trek me ook op aan de dankbaarheid
en vriendschap tussen begeleidende
staf en gradués. De aanwezigheid van
gradués en tussenhuis-bewoners speelt
een motiverende rol voor de bewoners.
Het bevordert zeker de groepsdynamica hier in huis”.
* Om redenen van privacy gebruiken we
fictieve namen

[ MEDEWERKER AAN HET WOORD ]

Nicole, logistieke duizendpoot die er
ook voor zorgt dat de kassa klopt
Wie De Sleutel hoort, denkt aan hulpverlening voor mensen met een middelen
gerelateerd probleem. Om dit aanbod te realiseren zet De Sleutel hoofzakelijk
medewerkers in binnen zorgtaken. In de eerste coronagolf werd dagelijks
geapplaudisseerd voor die zorgprofessionals. Maar achter elk team van hulpverleners
staat ook een ondersteunend team dat ervoor zorgt dat bestellingen tijdig geplaatst
worden, rekeningen betaald zijn, facturen verstuurd worden, … Wij gaan in
gesprek met Nicole, een logistieke duizendpoot, die dit mee mogelijk maakt. Waar
haalt zij voldoening uit en hoe zit het met het welzijn op het werk als je niet in de
schijnwerpers staat?
voor het sanitair is er een rode set, en
voor de overige ruimtes is er de blauwe
kleur. Collega’s vragen mij soms in welk
team ik het liefste werk. Dat vind ik een
moeilijke vraag. Eigenlijk kom ik overal
graag. Het is fijn om zoveel collega’s te
hebben en mij overal thuis te voelen.”

werken, iets kunnen aanschaffen wat als
een tekort ervaren wordt in een bureau.
Ik geniet ook erg van het onderhandelen
met de leveranciers. En dan vooral als
het me lukt een goede prijs af te dingen.
Ik krijg ook veel erkenning van mijn directe collega’s en mijn leidinggevenden.”

Waar haal je voldoening uit?
“In mijn job is veel van wat ik doe
onzichtbaar. Eigenlijk is het zo dat ze het
eerder voelen als ik er niet ben, vb. in een
verlofperiode. Ik haal veel voldoening uit
zaken verbeteren. Een betere flow uit-

Wat betekent welzijn op het werk
voor jou?
“Voor mij komt dat neer op gezien
worden. Ik sta erg positief in het leven
en geniet van een praatje tussendoor.
Ik heb een drukke agenda. Als ik bij de
printer een collega ontmoet voelt het fijn
als er even contact kan zijn: een lach,
een groet, een woordje wisselen. Terecht
kunnen bij collega’s en leidinggevenden
met mijn zorgen en/of frustraties, voor
advies en overleg. Er is hier een aangename sfeer. Ik ben al veel gegroeid.”

Nicole Van De Veire houdt van organiseren en creatief bezig zijn (o.a. bloemschikken, koken en decoreren) wat een grote troef is in haar veelzijdige job

Waar ben je trots op?
“Een ruimte opnieuw inrichten zodanig
dat die licht, functioneel en aangenaam
is. In het DOC heb ik het zogenaamde
‘belkot’ heringericht. Vroeger waren
er luxaflexen, stond er een tafel en een
stoel en een telefoontoestel. Nu staan er
2 kleurrijke zeteltjes, een zacht tapijt en
natuurlijk is de telefoon nog steeds aanwezig. Cliënten en collega’s zitten graag
in deze ruimte. Dit lokaal wordt nu vaak
gebruikt voor gesprekken. Het staflokaal
in het DOC heb ik ook aangepakt. Er was
een beperkt budget. Ik geniet dan heel
erg als ik erin slaag om te onderhandelen
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Nicole werkt op 3 afdelingen (TGM,
TGG en DOC)* en neemt administratieve
en logistieke taken op. “In het begin was
het wel wat zoeken. Ik zoek altijd naar
gelijkheid in procedures en werkwijzen.
Intussen kon ik al veel zaken op elkaar
afstemmen. In die 3 afdelingen werken
we vandaag met hetzelfde systeem
voor de bestellingen bij Solutions.
Verder werkte ik een kleurencode voor
poetsgerief uit. Zo werken we nu in de
keuken binnen deze afdelingen allemaal met een gele kleur (emmer, dweil,
trekkers, borstels, handschoenen, …),

Ambulant centrum Antwerpen (ACA)
Dambruggestraat 78-80
2060 Antwerpen
T 03 233 99 14 | F 03 225 10 24
E aca.info@desleutel.broedersvanliefde.be

Er wordt gewerkt met een kleurencode
voor poetsgerei: voor het sanitair is er
een rode set

om toch meer dan gedacht te kunnen
realiseren. Ik kan hierin mijn feeling
voor decoratie inzetten. Hierin heb ik
veel geleerd van Sonny.”
Plots rinkelt Nicole haar telefoon. “Mag
ik opnemen? Het is een leverancier.”
Er volgt een gemoedelijk gesprek. Op
joviale toon, met een vriendelijk heen
en weer, ben ik getuige van een grote
bestelling met een korting van 8€ per
stuk. Ik ben verbluft. Nicole eindigt het
telefoongesprek en glimlacht. “Zo gaat
dat”, zegt ze.

ELS VANNESTE

Waar haal je energie uit?
“Ik heb veel variatie in mijn takenpakket. Ze omschrijven mij als een
duizendpoot. Ik hou van organiseren.
Dat kan van kleine details zijn, tot het
uitwerken en vastleggen van een volledig
project bv., de flow en organisatie van
de keuken. Ik geniet ervan als ik iets
heb kunnen afwerken. In DOC moeten
er maandelijks heel wat vorderingen
ingevoerd worden. Het is een taak waar
mijn collega’s tegen opzien. Ik vind het
fijn om me daar aan te zetten. Eens een
zuiver administratieve taak oppakken
biedt variatie. Je hoeft niet na te denken,
je volgt het systeem. Ik geniet ervan
als ik dan na een paar uur de controle
uitvoer en merk dat alles correct ingevoerd is. Ik geniet van de contacten met
collega’s. Onlangs ging ik met Ilse van de
boekhouding eens gaan eten en ze gaf me
een groot compliment: ‘Al 7 jaar klopt de
kassa van de afdelingen die ik opvolg!’ ”
Heeft corona invloed op jouw werk?
“Ja, dat is heel zwaar. Maar eigenlijk
moet ik eerst zeggen dat we een jaar

terug moeten keren. De overstap met
ons boekhoudsysteem naar Obasi was
erg heftig. Ik hou van een uitdaging en
ben snel weg met nieuwe software. Ik
heb een eigen draaiboek uitgewerkt en
ben een soort helpdesk voor collega’s
die op andere afdelingen dezelfde taken
opvolgen. Het was een moeilijke periode. En net als je denkt we zijn er, het
wordt makkelijker, dan was die corona
daar. In de afdelingen werden nieuwe procedures uitgewerkt. Er moest
allerlei beschermmateriaal besteld
worden. Hier was niemand op voorzien.
Bovendien waren veel zaken moeilijk
leverbaar. In de eerste lockdown heb ik
vaak van thuis-uit gewerkt. Ik had dan
steeds iemand nodig op de afdeling die
allerlei documenten voor me inscande.
Het was een heel gedoe. Een groot deel
van mijn taken kan ik niet van thuis
opvolgen.”
Uit welk hout is een medewerker van
De Sleutel gesneden?
“Om bij De Sleutel te werken is flexibel
zijn en zelfstandig kunnen werken een
plus, zeker in mijn job. Als ik naar mijn
collega’s kijk die in de zorg staan, zou ik
zeggen zorgzaam zijn naar anderen, oog
hebben voor elkaar en weerbaar zijn. Als
je met deze doelgroep werkt kan je best
tegen een stootje. Natuurlijk is het ook
belangrijk om goed zorg te dragen voor
jezelf, zeker op een moment als er net
iets te veel op je to do lijst staat om dat op
de voorziene tijd rond te krijgen.”
* TGM: therapeutische gemeenschap Merelbeke, TGG: therapeutische gemeenschap
Gent en DOC: detox- en oriëntatiecentrum.

Ambulant centrum Brugge (ACB)
Barrièrestraat 4
8200 Brugge
T 050 40 77 70
E acb.info@desleutel.broedersvanliefde.be
Ambulant centrum Mechelen (ACM)
F. De Merodestraat 20
2800 Mechelen
T 015 20 09 64
E acm.info@desleutel.broedersvanliefde.be
Ambulant centrum Gent (ACG)
Jozef Guislainstraat 43c
9000 Gent
T 09 234 38 33
E acg.info@desleutel.broedersvanliefde.be
Detox- en oriëntatiecentrum (DOC)
Botestraat 102
9032 Wondelgem
T 09 231 54 45
E doc.info@desleutel.broedersvanliefde.be
Therapeutische Gemeenschap Merelbeke (TGM)
Hundelgemsesteenweg 1
9820 Merelbeke
T 09 253 44 40
E tgm.info@desleutel.broedersvanliefde.be
Therapeutische Gemeenschap Gent (TGG)
Jozef Guislainstraat 43a
9000 Gent
T 09 216 61 90
E tgg.info@desleutel.broedersvanliefde.be
Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma
Zuidmoerstraat 165
9900 Eeklo
T 09 377 25 26
E rkj.info@desleutel.broedersvanliefde.be
Preventiedienst
Ebergiste de Deynestraat 2 C
9000 Gent
T 09 231 57 48
E preventie@desleutel.be
Directie & centrale diensten
Ebergiste de Deynestraat 2 C
9000 Gent
T 09 210 87 10
E info@desleutel.broedersvanliefde.be
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