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Editoriaal
Herstel in zicht. Het is de titel van de nieuwe manual die De Sleutel in samenwerking met
Hogeschool Gent lanceert. Het werkstuk bundelt psycho-educatieve sessies voor druggebruikers. De sessies zijn ontworpen door het CIC, maar zijn toepasbaar in het grotere veld
van de verslavingszorg. Lees in dit nummer ook hoe een cliënt deze vernieuwde wijze van
psycho -educatie ervaart. Een goede praktijk die we warm aanbevelen.
Onze visie op verslaving houdt in dat wij wensen dat de cliënt uiteindelijk zijn autonomie
herwint. Dit komt neer op streven naar herstel of recovery. Herstel kan de definitieve
genezing inhouden, of de quasi totale afwezigheid van symptomen. In elk geval is herstel
een proces dat nog verder gaat na de behandeling. Het is een subjectief proces, een zoektocht naar een betekenisvol leven. Lees verder hoe de Recovery “groep” in ons dagcentrum te Mechelen, via het contact met lotgenoten, (ex)cliënten ondersteunt op hun weg
naar dergelijk langdurig herstel.
Binnen De Sleutel werken we multidisciplinair. Om deze werkwijze te verduidelijken laten
we twee individueel begeleiders van een ambulante afdeling vertellen hoe ze in de praktijk
met andere disciplines samenwerken (zie p. 8).
Begin september ging een nieuw schooljaar van start. De uitdagingen voor leerkrachten
zijn opnieuw groot. Het onderwijs wordt te pas en te onpas opgevoerd als oplossing voor
maatschappelijke problemen. Tegelijk worden leerkrachten in staat geacht om inclusief
onderwijs te geven aan een steeds diverser wordende groep leerlingen, … Leerkrachten
zijn dan ook zoekende naar een kader. We besteden in dit nummer daarom uitgebreid
aandacht aan het boek “Vitamines voor groei”, een lijvig werkstuk dat verderbouwt op de
zelfdeterminatietheorie. Deze theorie gaat uit van een positieve kijk op de mens: het geloof dat we als mens geboren worden met een fundamentele neiging tot groei. Een groei
die ondersteund wordt door het aanreiken van de juiste voedingsstoffen. Een heel degelijk
boek, met misschien een toch iets te sterke nadruk op de autonomie van het kind. Individuen maken immers ook deel uit van groepen.
Graag blikken we even terug op onze succesvolle studiedag “Samenspel Sport en Zorg:
De Sleutel voor succesvolle re-integratie”. Heel wat zorgorganisaties zijn vandaag reeds
bezig met het integreren van sport in hun behandelaanbod. Tijdens de workshops werden
heel wat drempels in kaart gebracht en werd een debat in gang gezet over het matchen
van de theorie aan de praktijk. Lees welke gemeenschappelijke factoren en concrete tips
we meegenomen hebben in onze conclusies.
We hebben ook aandacht voor het onderzoek van Prof. Freya Vanderlaenen over ‘de sociale kost van legale en illegale drugs in België, wie betaalt de rekening?’. Cijfers o.m. uit
de Gezondheidsenquête maakten al duidelijk hoe uitgebreid alcohol- en middelengebruik
in onze maatschappij verweven zit. De impact van dit fenomeen is niet gering. Voor het
eerst is de kost van gebruik voor de samenleving in Vlaanderen in kaart gebracht. De
resultaten en onze bedenkingen lees je op blz 6.
Openen doen we hiernaast met een project waaraan de sociale werkplaats participeert:
‘Generalistisch Werkt! Binnen dit project wil het partnerschap (o.m. De Ploeg en U. A.)
een overdraagbare methodiek ontwikkelen voor jobcoaches en trajectbegeleiders die te
maken krijgen met armoedeproblemen. Een eerste kennismaking.
Ik wens u van harte veel leesgenot toe.

[Project in de kijker]

Generalistisch Werkt!
Een ruim perspectief voor specialistisch werk

‘Generalistisch Werkt!’ is een project ontstaan uit een partnerschap van De Sleutel, De Ploeg,
Recht-Op en het Onderzoekscentrum Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS) van
de Universiteit Antwerpen. Met dit project wil het partnerschap een methodiek ontwikkelen
waarmee jobcoaches en trajectbegeleiders kunnen werken als ze te maken krijgen met
armoedeproblemen. Deze methodiek moet overdraagbaar zijn naar andere organisaties
die werken aan de activering van kwetsbare doelgroepen.

Laura Van Cauwenbergh (De Ploeg)

Twee organisaties gingen ermee aan de slag: de vzw Sociale
Werkplaats De Sleutel en De Ploeg vzw. Beiden zijn gespecialiseerd op het vlak van tewerkstelling van kansengroepen. De
Ploeg is erkend door de VDAB als een dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en bemiddeling naar werk
(GOB) voor personen met een arbeidshandicap. Als vzw zet
deze zich in voor duurzame tewerkstelling voor werkzoekenden die moeilijker hun weg vinden op de arbeidsmarkt.
De werking van Sociale Werkplaats De Sleutel bestaat uit
de activering van werkzoekenden enerzijds en de sociale
tewerkstelling in het maatwerkbedrijf anderzijds. Deze richt
zich op personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
veroorzaakt door hun psychosociale problemen en vaak hebben ze een verslavingsproblematiek.
De doelgroep en diensten zijn dus zeer divers en specifiek:
laaggeschoolde jongeren, mensen met verslavingsproblemen, personen met een arbeidshandicap zoals mensen met
een Autisme Spectrumstoornis (ASS) of een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), enz. De meeste mensen ontvangen
een uitkering van de RVA of soms een uitkering van het
RIZIV of een inschakelingsuitkering.
De jobcoaches stellen vast dat veel cliënten geconfronteerd
worden met armoedeproblemen: geen geld voor vervoer,
geen toegang tot internet, gebrekkige kennis van diensten
waar de cliënt recht op heeft, … Naast deze praktische problemen botsen zij ook op psychosociale problemen: stress,
angsten, wantrouwen in instanties en de samenleving, …
Deze problemen wegen zwaar door op de zoektocht naar
werk, maar duiken vaak te laat op in het traject.
Dat armoede meerdere dimensies bevat, wordt bevestigd
door de andere partners. Recht-Op bundelt als erkende

‘vereniging waar armen het woord nemen’ de ervaringen van
mensen in armoede om het beleid, het middenveld en de
maatschappij te sensibiliseren en armoedebestrijding mogelijk te maken. De ervaringen van mensen in armoede leren
dat armoede een kluwen van problemen is dat uitsluiting in
alle levensdomeinen veroorzaakt. Deze vaststelling wordt
ook gemaakt door OASeS dat als onderzoekscentrum van
het Departement Sociologie van de Universiteit Antwerpen
(UA) onderzoek doet naar onder meer armoede, sociale
uitsluiting, de stad, migratie en integratie.
Kortom, armoedebestrijding vereist een holistische aanpak.
Professor dr. Peter Raeymaeckers van OASeS doet onderzoek
naar de rol van generalistische organisaties in netwerken
van hulpverenigingen. Hij stelde vast dat generalisten door
hun ruime netwerk en brede kijk op de situatie van de cliënt
een vertrouwensfunctie kunnen vervullen en zo makkelijker
kunnen doorverwijzen naar specialistische organisaties.
Generalisten kunnen specialisten niet vervangen, maar een
dialoog tussen beide groepen kan versnippering en verkokering van hulpdiensten voorkomen en zo de dienstverlening
verbeteren.
‘Generalistisch Werkt!’ vindt dat deze dialoog niet enkel
tussen verschillende organisaties moet plaatsvinden, maar
dat ze ook in de werking van specialistische organisaties een
plaats moet vinden. Door zelf een generalistische bril op te
zetten kunnen specialisten gemakkelijker armoedeproblemen detecteren en sneller inspringen op de noden van de
cliënten. Een generalistische aanpak moet de slaagkansen
van werktrajecten verhogen en zo de missie van organisaties
zoals De Sleutel en De Ploeg (promotor) ten volle realiseren:
mensen door ‘empowerment’ terug grip te laten krijgen op
hun leven.
Een partnerschap van:
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Het project heeft als doel het generalistisch werk te
implementeren in een specialistische organisatie. Specialistische dienstverleners ontwikkelen zo een brede kijk op
de leefsituatie van de cliënt en worden gevoelig gemaakt
voor de verschillende aspecten van armoede. Het inzicht dat
een meer generalistische benadering van armoede nodig is,
wordt door alle partners onderkend en bevestigd door hun
ervaringen en onderzoek.



Het project was mogelijk dankzij de steun van
het Europees Sociaal Fonds
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[Hulpverlening]

Herstel in Zicht
Een nieuwe manual met psycho-educatieve
sessies voor druggebruikers
4
Het Crisisinterventiecentrum van De Sleutel (CIC) stelde
zichzelf de uitdaging om nieuwe programmaonderdelen te
ontwikkelen waarbij wetenschappelijk onderbouwde educatie/informatie met betrekking tot het gebruik en misbruik
van psychoactieve stoffen werd aangeboden. Het in groep
verwerken van deze informatie en educatie zorgt er automatisch voor dat motivationele processen tot verandering
gefaciliteerd worden. De doelgroep van het CIC bestaat uit
personen met een chronische verslaving. Psycho-educatie
is een methodiek in de hulpverlening die het mogelijk
maakt via het verstrekken van informatie en het aanleren
van nieuwe vaardigheden deze personen te leren omgaan
met de beperkingen van een aandoening zodat zij hun
leven weer in handen kunnen nemen. In de nieuwe manual
“Herstel in Zicht” vindt u acht psycho-educatieve sessies
over chronisch middelenmisbruik.

Geert Verhaege

Het transtheoretische model (Prochaska en Di Clemente)
en de methodiek van de motivationele gespreksvoering
(Miller & Rollnick) vormden de inhoudelijke onderbouw
van de sessies. Wij verdiepten ons ook in de ‘zelfdeterminatietheorie’ (ZDT) zoals ze door Maarten Vansteenkiste
aan UGent is geïntroduceerd 1. Motivatieverandering leidt
tot gedragsverandering als het proces ingrijpt op de interne
mentale voorstellingen van de cliënt over ziekte, verslaving
en herstel (de eigen ziektetheorie van de cliënt): nieuwe
inzichten, nieuwe begrippen, nieuwe mentalisaties komen
in de plaats van de oude.
Oorspronkelijk werden volgende basisthema’s naar voor
geschoven: zelfobservatie; zelfevaluatie; effecten van drugs;
effecten van alcohol; waarden m.b.t. gebruik en clean leven;
relaties; valkuilen; sociale steun. Het handboek Groepsbehandeling bij middelenmisbruik, stap voor stap veranderen op
basis van het transtheoretisch model 2 was de eerste inspiratiebron: de eerste versies van de psycho-educatie waren
gebaseerd op dit werk. Bij het uitwerken en geven van de
sessies stelden we echter vast dat de werkvormen zoals ze
beschreven staan in Velasquez et al. niet meer voldeden
aan de hedendaagse didactische eisen. We wilden een
meer dynamische aanpak en een multi-sensoriële input
van de sessies om de interactie, de mentalisatie en dus het
leereffect te verhogen. Ook op inhoudelijk gebied waren er
aanpassingen wenselijk om up-to-date te blijven.
In functie daarvan zijn we begin 2014 een samenwerking
aangegaan met de Hogeschool Gent. Zij ontwierpen samen
met ons nieuwe sessies op dezelfde thema’s, organiseerden
proefsessies en we evalueerden deze. Ze ontwikkelden voor
elke sessie een gedetailleerde richtlijn en ontwierpen het didactisch materiaal. In dit ontwikkelingsproces werden twee

Herstel in ZicHt
Handboek voor de groepswerker

thema’s geschrapt en twee nieuwe toegevoegd: ‘doelen’
en ‘internet als hulpbron’ werden toegevoegd in de plaats
van ‘relaties’ en ‘sociale steun’. Maar ook de verpakking
is belangrijk om onze cliënten op een duurzame wijze in
beweging te brengen. Vandaar dat er ook werk is gemaakt
van een aantrekkelijke lay-out.
De sessies zijn niet uitsluitend ontworpen op de unieke behandelcontext van het crisisinterventiecentrum CIC. Omdat
het product in de eindredactie voldoende breed is uitgewerkt leent het zich er uitstekend toe om ook in andere settings te worden geïmplementeerd. De thema’s, de doelen
en de methodiek kunnen zowel ambulant als residentieel
in de programma’s geïntegreerd worden. We zijn daarom
blij dat er in de dagcentra en therapeutische gemeenschappen van De Sleutel een levendige vraag bestaat om met
deze sessies aan de slag te gaan. Maar we hopen dat hun
toekomstig toepassingsgebied breed zal zijn en dat ze hun
plaats vinden in het grotere veld van de verslavingszorg.

(1) Vansteenkiste Maarten en Soenen, Bart, ‘Vitaminen voor Groei.
Ontwikkeling voeden vanuit de Zelfdeterminatietheorie’, Leuven,
Acco, 2015
(2) Mary M. Velasquez et al, ‘Groepsbehandeling bij middelenmisbruik,
stap voor stap veranderen op basis van het transtheoretisch model’,
Harcourt, Amsterdam, 2006

[Cliënt aan het woord]

Psycho-educatieve sessies in
het crisiscentrum (CIC)
De mening van een bewoner over deze werkwijze

Charles (*), een dertigjarige man, afkomstig uit een
grootstad is in het CIC opgenomen wegens zijn alcoholen cocaïneproblematiek. Hij vertelt ons hoe de sessies
psycho-educatie hem hielpen om inzicht te krijgen in zijn
gebruik, in waar hij staat in zijn leven en wat hij in de toekomst wil doen.
Hij had zich goed voorbereid op ons gesprek en wou het
hebben over zijn ervaringen met 2 sessies: deze over “de
effecten van alcohol” en deze over “waar sta ik”.
“In de sessie over alcohol vullen we een vragenliist over
ons alcoholgebruik in en we zien dan tot welke groep we
behoren: de groep zonder problemen, de groep met een
risico en de groep die in gevaar is. Ik behoor tot de laatste
groep. Aan de ene kant verschoot ik daar niet van, maar aan
de andere kant besef ik dat ik vroeger niet echt stil stond
bij mijn alcoholgebruik en ook niet luisterde als er mensen
uit mijn omgeving er opmerkingen over maakten. Door het
hier in groep over alcoholgebruik te hebben, kon ik me niet
meer wegsteken, ik begon meer na te denken over hoe ik
me voel en hoe ik dat met alcohol onderdrukte. Want wat is
psycho-educatie? Ik heb dat opgezocht in een woordenboek.
Door psycho-educatie is het de bedoeling dat we stil staan
bij ons verslavingsgedrag. In de groep is ons probleem
gemakkelijker waarneembaar en praten we en luisteren
we naar elkaar, waardoor je meedenkt. Zo ben ik beginnen
nadenken over hoe mijn alcoholgebruik in elkaar zit”.
“Ik was eigenlijk asociaal geworden, ik sprak niet met
anderen, ik dronk gewoon door in plaats van te spreken,
ik durfde mijn emoties, kwaadheid niet tonen. Wanneer ik
dronk hoefde ik ook niet te denken over mijn verleden, kon
ik vergeten en toch ook nog een beetje lachen. Thuis zei ik
dus dat alcohol geen probleem was voor mij, maar door
deze sessies te volgen begin ik me toch vragen te stellen. Ik
merk ook dat als ik mijn emoties uit, ik me opgelucht voel.
Ik besef ook hoe het in elkaar zit. Zo is alcohol voor mij een
trigger om cocaïne te gebruiken”.

“Ik wil me later hieraan kunnen vasthouden. Want vroeger
zei ik wel: ja, ik ga stoppen... Maar 2 uur later was ik weer
bezig. Ik keek toen niet door de ogen van een ander. Ik
slaagde er niet in om wat ik dacht en wat ik deed, gelijk te
laten verlopen. Door in groep te spreken, kijk ik ook door de
ogen van de ander en slaag ik er beter in om mijn innerlijke
en wat ik doe op elkaar af te stemmen”.
“Ik kan mijn gevoelens nu beter herkennen en benoemen.
Vroeger deed ik dat niet, ik loog en was asociaal. Ik luisterde
nooit naar wat de anderen zegden. Ik was angstig, bijvoorbeeld om verantwoordelijkheid te nemen. Ik merk nu dat
door samen te werken en te spreken, er toch een oplossing
kan gevonden worden”.
“Sommige dingen in mijn leven, zoals wat er met mijn
vriendin gebeurt en hoe ik daar best kan op reageren,
begrijp ik nu beter en daardoor kan ik beter handelen. Maar
ik ben natuurlijk nog aan ‘t leren. Ik denk beter na, ik kan
de rollercoaster in mijn hoofd beter structureren door het
schema van de veranderingscirkel te gebruiken. Vroeger
draaide alles zo snel door mijn hoofd. Ik krijg inzicht hoe ik
mijn eigen verhaal kan laten groeien. Ik heb daar zelfs een
gedicht over geschreven! Dat heb ik vroeger nooit gedaan,
nu lukt me dat.”
“De sessies sluiten goed aan met de rest van wat er op het
CIC gebeurt, zoals de hier-en-nu groep. De gesprekken met
mijn begeleidend staflid en met de psycholoog doen dat
ook”.
Waar sta ik?
drug 1
Je naam:

Effecten van alcohol
TEST ALCOHOLGEBRUIK - SCOREBLAD

Drug 1:

permanente
uitgang

Robrecht Keymeulen

“Ik heb me eigenlijk laten opnemen in het CIC om fysiek te
ontwennen van alcohol en cocaïne, maar ik vraag me nu
af wat ik nadien ga doen? Want door enkele weken hier te
zijn, besef ik dat alles hier in het CIC gericht is om ons te
beschermen. Maar ik moet me de vraag stellen: wat ga ik
doen om mezelf te beschermen? Zo komen we bij de sessie
“waar sta ik”? Waar sta ik in mijn veranderingsproces, welke
plaats geef ik mezelf in de veranderingscirkel? Zit ik in de
actiefase? Wat wil ik? Wat is mijn beslssing?” (zie illustratie)

De datum:

Hoe ga je te werk?
actie

herval

beslissing

ik vind het
geen probleem

1. Tel op in de test hoeveel keer je een score 0 (eerste antwoordmogelijkheid in de test), 1 (tweede antwoordmogelijkheid in de test), 2 (derde antwoordmogelijkheid in de test), 3 (vierde antwoordmogelijkheid in de test) of 4
(vijfde antwoordmogelijkheid in de test) omcirkeld hebt. Schrijf dat cijfer telkens op in de tweede kolom (‘Aantal
scores’) van het onderstaand schema.
Bv. Ik heb één keer ‘nooit’ omcirkeld in de test, dus schrijf ik nu ‘1’ bij score 0 in onderstaand schema.
2. Vermenigvuldig het getal dat in de tweede kolom staat (‘Aantal scores’) met het cijfer ernaast en schrijf het resultaat op in de uiterst rechtse kolom (‘Is gelijk aan’) van onderstaand schema.

tussentijdse
uitgang

Waar sta ik?

Je naam:

bestendiging

Bv. 1 x 0 = 0
3. Tel alle getallen in de laatste kolom van onderstaand schema op. Schrijf het resultaat in het vakje helemaal
onderaan rechts van onderstaand schema.

overpeinzen

Score

Aantal scores

Vermenigvuldig met

0

0

1

1
2

2
Waaraan kan ik dat ‘zien’? Of waaraan kan een ander dat merken?

3

3

4

4

Eindtotaal

1

1

* om redenen van privacy hanteren we een fictieve naam

Is gelijk aan
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[Beleid]

De sociale kost van verslaving
6
Op 28 april 2016 ging de studievoormiddag
‘de sociale kost van legale en illegale drugs in
België, wie betaalt de rekening?’ door. Prof.
Freya Vanderlaenen (UGent – IRCP, Institute for
International Research on Criminal Policy) stelde
dit opmerkelijk onderzoek op haar eigen, hoogstpersoonlijke manier voor: gevat, objectief, scherp
maar ook betrokken tot humoristisch. Een greep
uit de voornaamste bevindingen.
De Gezondheidsenquête van 2013 gaf reeds volgende
prevalentiecijfers aan ivm het alcohol- en middelengebruik:
16% van de mensen gebruikt psychoactieve medicatie,
14% drinkt dagelijks, 6% drinkt overmatig alcohol en 4,6%
van de mensen nam het afgelopen jaar cannabis in.1
In de leeftijdsgroep van de 15-64-jarigen gebruikten 2,6%
jongeren de maand voorafgaand aan het interview cannabis, waarvan 21% van deze groep intensief cannabis
gebruikte, t.t.z. minstens op 20 van de 30 dagen. De impact
van dit fenomeen is niet gering. De overheid investeert
immers in preventie, behandeling en repressie, ze bouwt
structuren uit om de gevolgen van dit gebruik (vb. verkeersslachtoffers)op te vangen, maar ook bedrijven delen in de
klappen (oa via het productieverlies), en de gebruikers zelf
verliezen behoorlijk veel levenskwaliteit. Voor het eerst is
deze impact, de kost van gebruik op de samenleving in
Vlaanderen op 1 jaar, nl. 2012, in kaart gebracht. De
resultaten zijn alarmerend. De onderzoekers maken een
onderscheid tussen directe, indirecte en ontastbare kosten
en stellen dat de directe en indirecte kosten oplopen tot
4,63 miljard euro (!) per jaar, ttz 1,19% van het BBP en
419 euro per inwoner.

Direct verbonden aan overmatig gebruik zijn de volgende
kosten:
- de organisatie van de alcohol- en drugpreventie
- de gezondheidszorg: de kosten verbonden aan de behandeling van mensen die lijden aan gezondheidsproblemen
als gevolg van overmatig gebruik door huisartsen en specialisten, therapeutische gemeenschappen, ziekenhuizen,
ambulante centra …
- justitie: de kosten van rechtsbedeling (opsporing,
vervolging, berechting en uitvoering in gevangenissen)
van diverse gebruiksgerelateerde misdrijven (productie,
dealen, bezit, gebruik van illegale middelen, inbreuken
op alcohol- en tabakswetgeving, diefstal in functie van
gebruik)
- de kosten die rechtstreeks verband houden met druggerelateerde verkeersongevallen (hospitalisatie, ademtesten in
het verkeer …)
Indirecte kosten betreffen vooral het economische productiviteitsverlies als gevolg van ziekte, vroegtijdig overlijden en
detentie omwille van overmatig gebruik. Bij ontastbare kosten gaat het dan over niet-financiële kosten die individuele
mensen dragen als gevolg van pijn en lijden (het verlies
aan levenskwaliteit).
Volksgezondheid en Welzijn in België spenderen een kleine
2 miljard 2 euro voor het dekken van de directe kost van
gebruik van (il)legale 3 verslavende middelen. Justitie geeft
0,78 miljard euro uit. Opnieuw valt op dat er bedroevend
weinig geld uitgetrokken wordt voor preventie, nl 8,4
miljoen euro of 4,2% van de directe gezondheidsuitgaven.
Het totaal aan indirecte kosten is eveneens behoorlijk hoog
met een totaal van 1.764.000€ aan niet-geïnde inkomsten.

Volgend schema geeft het volledig overzicht van de bevindingen:
		
directe kosten
%
indirecte kosten
%
totaal
%

criminaliteit

verkeer

gezondheid

totaal

€ 783

€ 104

€ 1.976

€ 2.863

27,35%

3,63%

69,02%

100,00%

€ 81

€ 177

€ 1.506

€ 1.764

4,59%

10,03%

85,37%

100,00%

€ 864

€ 281

€ 3.483

€ 4.628

18,67%

6,07%

75,25%

100,00%

Directe en indirecte kosten uitgedrukt in miljoen euro en in %

61,86%

38,12%

100,00%

gen van de prijs voor alcohol en tabak, het aan banden
leggen van alcohol- en tabakreclame, beperkte toegang
tot alcohol in de detailhandel, wijzen op de gevaren van
tabakinname …
-W
 at betreft de preventie van illegale drugs prijzen zij de
preventiepakketten die inzetten op beter sociaal gedrag
en sociale vaardigheden aan. Zij vermelden heel expliciet
de preventiepakketten die door De Sleutel aangeboden
worden aan de Vlaamse scholen van basis en middelbaar
onderwijs. Een hogere inzet van methodieken van vroeginterventie en ‘korte interventies’ bevelen zij aan.
-d
 e illegale drugsbehandelingen zijn kosteneffectief: de
sociale baten overschrijden bij verre de kosten van de
programma’s. De auteurs breken ook een lans voor harmreduction ingrepen en stellen dat spuitenruil, methadonprogramma’s en gebruiksruimtes kosteneffectief zijn

Tot slot brengt deze studie ook het verlies aan levenskwaliteit door ziekte of vroegtijdige sterfte van de gebruiker in
kaart. Jaarlijks gaan 515.000 gezonde levensjaren van gebruikers verloren door gebruik van legale en illegale drugs.
De WHO begroot een gezond levensjaar op 40.000€ wat de
kost brengt op 20 miljard euro ‘ontastbare’ kosten.

Damien Versele

Een aantal interessante bevindingen zijn de volgende:
-d
 irecte criminaliteitskosten (0,78 miljard euro) worden
voor 56% veroorzaakt door gebruikers van illegale middelen en slechts voor 40% door alcoholgebruikers
-d
 irecte verkeerskosten zijn dan vooral gelinkt aan alcoholgebruikers (80%)
-d
 irecte gezondheidskosten gaan voor 46% naar alcoholgebruikers, 36% tabakgebruikers en 7% gebruikers van
illegale middelen
-d
 e indirecte kosten van productiviteitsverlies als gevolg
van ziekte, vroegtijdig sterven en detentie worden voor
86% veroorzaakt door alcohol en tabak (elk ongeveer
even hoog) en 7% illegale middelen
Een greep uit de belangrijkste aanbevelingen die de onderzoekers formuleren:
-G
 ezien het feit dat de hoogste kost binnen de gezondheidszorg gelinkt is aan residentiële zorg (77% tov 22%
aan ambulante zorg) stellen de onderzoekers dat de
investering in ambulante detectie en (vroeg-) interventie
versterkt dient te worden
-O
 p het vlak van alcohol- en tabakpreventie stellen zij in
het verlengde van de WHO-aanbevelingen heel specifieke
en kosteneffectieve methodieken voor, zoals het verho-

Dit waardevol onderzoek komt precies op tijd. De Vlaamse
overheid werkt momenteel aan een nieuw beleid voor de
verslavingszorg binnen de geestelijke gezondheidszorg.
Een visietekst werd reeds in overleg met de sector uitgewerkt en gepresenteerd op een studiedag in het Vlaamse
Parlement op 30 oktober 2015. Deze visietekst wordt
verder uitgewerkt in een conceptnota die grotendeels
afgewerkt is. Deze conceptnota verwijst expliciet naar deze
studie.
Hopelijk zal de Vlaamse overheid verder in overleg gaan
met de sector teneinde de toekomstige financieringen
zoniet te verhogen, toch minstens op peil te houden en
oordeelkundig inzetten, prioritair op preventie, diagnostiek
en indicatiestelling, intensieve hulpverlening en deskundigheidsbevordering (o.a. van de eerste lijn). Work in
progress.

(1) 0,8% nam het voorbije jaar andere illegale drugs in (cocaïne,
amfetamines, heroine …)
(2) welgeteld 1.975.822€
(3) Dus zowel tabak, alcohol als illegale middelen
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[Hulpverlening]

Hoe ervaren individueel therapeuten
van ons dagcentrum Mechelen de
multidisciplinaire aanpak?
8
Binnen De Sleutel werken we multidisciplinair. Om deze werkwijze te verduidelijken
laten we begeleiders uit één van onze afdelingen en disciplines hun verhaal doen. Hoe
beleven zij in de dagelijkse praktijk met cliënten de visie op verslaving van De Sleutel?
Dit maal laten we twee individueel therapeuten aan het
woord. Desirée is klinisch psycholoog, deed vorig jaar haar
afstudeerstage in het dagcentrum te Mechelen en werkt
er nu als individueel begeleidster, een functie waar ze zich
goed bij voelt. Floriaan studeerde neuropsychologie. Enkele
jaren geleden begon hij als vrijwilliger in het dagcentrum
Brugge. Toen er een vacature in Mechelen vrijkwam, solliciteerde hij en kon hij daar aan de slag.

Het biopsychosociale model (BPS) vraagt van de
hulpverleners dat ze tijdens de samenwerking méér
doen dan elkaar informeren. Je moet tijdens je eigen
werk actief rekening houden met het werk dat andere
hulpverleners, op andere levensterreinen doen. Hoe
ervaren jullie dit?
In dit dagcentrum werken we samen met twee verschillende disciplines: arts en individueel begeleider. Tijdens
de oriëntatie gebeurt het vaak dat cliënten op de agenda
van de arts worden gezet. Op het einde van de oriëntatie
bepalen we of er verdere begeleiding door de arts nodig
is of dat de individueel begeleider het verdere verloop van
de therapie op zich neemt. Onze arts heeft veel ervaring
en het gebeurt dat een individueel begeleider een cliënt
ook eens op de agenda van de arts zet, om een extra visie
te hebben op het verloop van de behandeling. We ervaren
deze samenwerking als constructief en leerrijk.

Het BPS-model stelt ook dat er moet aan gedacht
worden dat alle disciplines in voldoende mate aan
bod kunnen komen tijdens een behandeling. Is dit
volgens uw ervaring zo?
Volgens ons zou dat systematischer mogen ingebouwd
worden. Als individueel begeleider moet je voor alle gebieden aandacht hebben. Als we merken dat er iets ontbreekt,
kunnen we de arts inschakelen of een collega vragen om
met de context te werken. We moeten er wel over waken
om niet te lang te wachten vooraleer we collega’s inschakelen.

Er zijn verschillende aspecten aan een verslaving:
lichamelijke, sociale, geestelijke en contextuele. Wat
betekent dat voor jullie werk?
We moeten flexibel zijn. Wanneer een cliënt op gesprek
komt, luisteren we vooral naar wat er vandaag op de voorgrond staat: wat zijn de dingen waar hij nu op vastloopt?
Dat kan iets psychisch zijn, iets met zijn context, iets
financieels, iets praktisch, etcetera. We hebben aandacht
voor alle deeltjes van een persoon zijn leven, we hanteren
een holistische aanpak. Daarnaast is het belangrijk om
een rode draad in je achterhoofd te hebben die mede de
richting bepaalt van het gesprek: deze stuurt bijvoorbeeld
onze keuze om een bepaald thema of onderwerp meer uit
te diepen.

Niet elke hulpverlener heeft dezelfde ideeën, verwachtingen, doelen omtrent het hulpverleningstraject als de andere. Nochtans is consensus bereiken
noodzakelijk. Of niet?
We vinden consensus bereiken belangrijk. De manier
waarop we dit aanpakken is door nauw af te stemmen op
de vraag van onze cliënt. We vertrouwen erop dat onze
collega’s hetzelfde doen. Als iedereen daarin slaagt, is
een consensus vanzelfsprekend. In een beginfase van een
begeleiding merken we soms dat dit niet vanzelf gaat. In
zulke gevallen wordt er vaker overlegd. Het kan gebeuren
dat ook verder in de begeleiding aandacht moet gaan naar
het bereiken van een consensus. Zo was er een casus van
een zoon en een vader, die beiden cliënt waren in ons
centrum. De collega die de vader begeleidde sprak me
aan dat ik de zoon strenger moest aanpakken. Na overleg
bleek dat dit voortkwam uit loyaliteit naar zijn cliënt en
dat dit botste met de loyaliteit die ik had voor mijn cliënt.
Door te overleggen kregen we meer begrip voor elkaars
standpunt.

Van De Sleutel is gekend dat we tijdens de zorg prioritair verandering nastreven. Ook al weten we dat er
hier limieten aan zijn. Hoe kijkt u daar tegenaan?
We inspireren ons op een humanistisch perspectief dat
vertrekt van het idee dat de binnenkant van een persoon
goed in elkaar steekt. Daar hoef je niet aan te sleutelen.
Het zijn de vaardigheden om met die binnenkant om te
gaan waar er levenslang kan aan gewerkt worden. Daarnaast is er ook de paradox van verandering die zegt dat je
pas kan veranderen als het okay is om niet te veranderen.
In de praktijk passen we eerst een veranderingsgerichte

onaantrekkelijke gedrag te kijken. Kortom, het helpt ons
om onze cliënten graag te kunnen zien.

Er wordt wel eens gezegd dat het belangrijk is dat
een verslaafde zijn verslaving “begrijpt”. Hoe staan
jullie daar tegenover?

Individueel therapeuten Desirée en Floriaan:
“Aandacht hebben voor waarden en idealen
helpt ook in het opbouwen van een goed
contact”.

aanpak toe, en als dit niet werkt sluiten we aan bij de
cliënt door een ondersteunende positie in te nemen. Een
speciaal geval zijn cliënten waar verandering wordt opgelegd door externen, bijvoorbeeld justitie. Deze begeleidingen zijn slechts zelden veranderingsgericht. Soms werken
we ook contra-intuïtief: een cliënt die bij hoog en bij laag
beweert in actie te zitten ervan overtuigen dat hij eigenlijk
nog in beschouwing zit, iets wat kan leiden tot meer zelfaanvaarding, ook dit is verandering.

Robrecht Keymeulen

Zingeving is voor elke mens, ook voor de verslaafde
persoon, een belangrijk gegeven. Het bespreken
van de waarden, idealen die de cliënt wil bereiken
is krijgt nochtans zelden een expliciete en systematische plaats in de therapie. Hoe helpt de hulpverlening van De Sleutel in het algemeen en jouw
discipline in het bijzonder, om de verslaafde te laten
ontdekken wat belangrijk is voor hem in zijn leven en
wat hij kan doen om zijn idealen waar te maken?
Bij ons komt dit wel vaak expliciet aan bod. Tijdens het
motiverend werken staat het verkennen van waarden en
idealen op de voorgrond zodat er cognitieve dissonantie
kan ontstaan: bepaalde gedragingen zijn niet in overeenstemming met deze waarden en dit creëert frictie, een
frictie die dan gedragsverandering kan bewerkstelligen. Een
manier om toegang te krijgen tot die waarden is een cliënt
vragen wat hij zou doen, mocht hij over alle tijd, middelen
en mogelijkheden beschikken die denkbaar zijn. Aandacht
hebben voor waarden en idealen helpt ook in het opbouwen van een goed contact. Alhoewel onze cliënten soms
wel eens weinig aantrekkelijk gedrag stellen is het beeld dat
je krijgt als je waarden en idealen verkent altijd mooi. Door
daarop te focussen is het gemakkelijker om doorheen het

We gaan ervan uit dat je een complex verhaal zoals verslaving nooit echt helemaal kan begrijpen. Het lukt wel om
samen met de cliënt te onderzoeken welke plaats verslaving heeft in zijn leven en wat de betekenis en functie van
de verslaving is. Een valkuil voor hulpverleners is het te
snel willen begrijpen of doorgronden van de verslavingsproblematiek. Zo dreig je immers te snel te gaan en foute
conclusies te trekken. Het is beter om samen met de cliënt
aan de slag te gaan in een atmosfeer van gelijkwaardigheid.

Hoop op beterschap, verwachting van welbevinden,
op een kwaliteitsvol leven zijn facetten die nadrukkelijk naar voor worden geschoven door de herstelbeweging in de geestelijke gezondheidszorg. Hoe gaan
jullie daar mee om?
Mensen die hier komen aankloppen, beleven hun situatie
dikwijls als hopeloos en krijgen vaak tegenwind uit hun
omgeving. Het is voor hen verfrissend om een begeleider
te ontmoeten die hen positief gezind is en wel in een hoopvolle toekomst gelooft. Dit remoraliseren is niet enkel aan
de orde bij de aanvang van een begeleiding, maar ook op
het moment dat cliënten stappen gezet hebben en botsen
op hun kwetsbaarheid. Uitstralen dat een zinvol en bevredigend leven uitbouwen mogelijk is ondanks die kwetsbaarheid, en cliënten daarin hun weg helpen zoeken komen aan
bod tijdens de recoveryfase. Daarnaast is het normaliseren
van die kwetsbaarheid een must. Denk aan het overbrengen aan je cliënt dat iedereen een kwetsbaarheid heeft,…
Dat de enige manier om sterk te zijn is goed zorg kunnen
dragen voor je zwakke plekken. Op deze milde manier
leren kijken naar kwetsbaarheid kan helend zijn.
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[Uit het netwerk]

“Herstel is zowel een persoonlijke
kwaliteit als een beleving”
Prof. David Best
10
Ik moest aan die zin denken vlak voordat de eerste recoveryontmoeting in ons dagcentrum Mechelen zou starten.
Eindelijk was het zover. Ik voelde me onzeker en nerveus:
“Wat als er niemand opdaagt? Wat als er tien paar sceptische ogen naar mij zitten te staren en ik dichtklap? Waar
ben ik aan begonnen? Vluchten kan niet meer. In het
slechtst mogelijke scenario loop ik een paar eerstegraads
brandwonden op. De genezing daarvan zal maximum enkele weken duren, ze laten geen grote littekens na en ze
zijn niet levensbedreigend. Dus…”
Bijna een jaar is voorbijgegaan sedert ik het voorstel op
tafel legde om in Mechelen met een recovery-groep te starten. Mijn inspiratie daartoe kwam van ‘The Anonymous
People’, een documentaire over de geschiedenis van de
recovery-beweging. Deze beweging ontstond rond de jaren zeventig in de VS, grotendeels in navolging van de
burgerrechten- en holebi-beweging. De bedoeling ervan is
het taboe rond verslaving te doorbreken door mensen te
‘empoweren’, door mensen weerbaar te maken. In die zin
verschilt de recovery beweging fundamenteel van de AA of
NA, die beide met het Minnesota-model werken en zweren
bij anonimiteit. Vrij snel groeide het aantal recovery groepen in de VS. Intussen zijn er wereldwijd duizenden dergelijke groepen. Vooral in Groot-Brittannië en Scandinavië is
er de laatste jaren een sterke groei. Jaarlijks worden in de
VS en in Engeland recovery-marsen georganiseerd waarin
duizenden mensen met verslavingsproblemen vreedzaam
op straat komen om aandacht te vragen voor hun problematiek.

Julien Dejonghe

Ik voelde me sterk aangesproken door de documentaire.
Het vergt moed om aandacht te vragen voor een probleem
waar men zich meestal voor schaamt of schamen moet.
“En dan is er een beweging die mensen juist aanspreekt
op hun moed, op hun kracht en niet op hun mislukking.
Daar wil ik iets mee doen. Waarom bij ons in Mechelen
niet op kleine schaal een poging doen om een recoverygroep te starten?”.
Eenmaal het zaadje was geplant, begon het langzaam
te kiemen. Traag maar gestaag werd het project concreter. Dankzij de gerichte en soms scherpe vragen van het
team was ik verplicht om in de maanden die volgden alles grondig te overdenken. Wordt het een open of gesloten
groep? Wat is de meerwaarde van een groep? Wat probeer
je te bereiken? Hoe ga je dat concreet bereiken? Wat is
het verschil met de klassieke hervalpreventie? Wat zijn de
instroomcriteria? Wat als mensen onder invloed naar de
groep komen? Kunnen alleen maar cliënten van De Sleu-

tel er terecht? Gaat het enkel over illegaal druggebruik of
over alle vormen van verslaving? Zo ja, welke en waarom?
Enzoverder, enzovoort. Ik werd soms hoorndol van al die
vragen.
Maar toch, dankzij al die ‘ambetante’ vragen werd ik verplicht om mijn denken over de groep te verdiepen en om
mezelf grondig te ondervragen: “Waarom wil ik nu persé
een recovery-groep in Mechelen? Beschik ik wel over de
nodige vaardigheden om dit in goede banen te leiden?
Bekijk ik het allemaal niet door een veel te roze bril?”
De eerste avond zijn uiteindelijk drie mensen opgedaagd.
Ik was nerveus, maar ik ben niet dichtgeklapt en het was
een fijne ont-moeting. Nadien voelde ik me tezelfdertijd
leeg en opgedraaid. Mijn kindje was geboren, weliswaar
nog fragiel zoals iedere pasgeborene, maar het had de bevalling overleefd.

De Recoverygroep richt zich tot mensen die tijdens en/of na
hun behandelperiode contact willen houden met lotgenoten
en vindt plaats in het dagcentrum De Sleutel te Mechelen op
woensdagen telkens om 19u30 (om de 14 dagen). Men kan
op elk moment aansluiten.

Ook ik vertel hoe het aanwezig zijn in de groep me toch
steeds uit mijn comfortzone haalt. Ik ben er niet de ‘deskundige of professional’, die zich kan wegstoppen achter
zijn zogezegde alwetendheid. Meestal vliegt het anderhalf
uur voorbij. Soms blijven mensen napraten. Over hun vallen en opstaan, over hun strompelen en stamelen, over
hun blijven zoeken, over hoe je in godsnaam van je kwetsbaarheid een sterkte maakt, over hoe je het best mogelijke
leven kan leiden, over hoe je je potentieel ten volle kan
waarmaken, over hoe je omgaat met goesting en met de
dagelijkse dilemma’s etcetera.
In onze groep vinden mensen niet alleen verbondenheid
met hun lotgenoten, maar ook het diepe besef dat behandeling maar het begin van herstel is, dat je na dat begin
steeds opnieuw en opnieuw de keuze moet maken, de notie dat je een leven lang kwetsbaar bent voor verslaving, de
onderkenning dat je ook de kracht hebt, dat je samen de
kracht kunt vinden, dat je mekaar kunt steunen, mekaar
kunt leren, dat je samen een weg kunt vinden om met die
kwetsbaarheid om te gaan, om met die kwetsbaarheid te
leven. Niet meer of niet minder dan wat alle mensen te leren hebben in dit leven.
We gaan door met de groep, niemand weet hoe het zal verder evolueren. Maar er zijn tekenen van hoop. Te lang en te
veel heeft de professionele drughulpverlening gefocust op
behandeling en te weinig op langdurig herstel. We zijn er
nog lang niet, vooralsnog is het ondenkbaar dat men zoals
in Amerika ‘herstellende verslaafde’ op zijn CV zet. Maar
er is beweging: samenwerking van professionelen met ervaringsdeskundigen, met NA, is in sommige regio’s al een
feit. Studiedagen over recovery en ervaringsdeskundigheid
worden georganiseerd. Men spreekt over verslavingszorg
in plaats van drughulpverlening. We doen pionierswerk.
Niet altijd vanzelfsprekend, maar wel altijd uitdagend en
boeiend.

Binnen de visie op verslaving en de behandeling van
personen met een verslaving van De Sleutel staat dat
het uiteindelijke doel is dat de cliënt zijn of haar autonomie herwint. Dit betekent dat we streven naar herstel of
recovery. De werking van de recoverygroep in Mechelen
bouwt verder op onze visie op verslaving. Het is het kader
waarbinnen we ook in de nazorg ex-cliënten willen bijstaan
op hun weg naar een zo maximaal mogelijk herstel.
In de visie van de Sleutel op verslaving en de behandeling daarvan, geven we een centrale plaats aan het 4-R
model. We onderscheiden vier aspecten van hulpverlening
in het veranderingsproces. Eerst creëren we vertrouwen,
zaaien we hoop, brengen we perspectief aan, motiveren
we. Bezorgdheid en betrokkenheid vormen de basis van
een goede therapeutische relatie en geven hoop. We
kunnen deze fase omschrijven als Remoralisatie. Nadien
behandelen we de eigenlijke verslaving zelf (het niet kunnen stoppen met innemen van schadelijke producten), dit
wordt Remediatie genoemd. We werken echter niet alleen
op de verslaving, we trachten ook het functioneren op
verschillende leefgebieden te verbeteren: dit is Rehabilitatie. Het uiteindelijke doel is dat de cliënt zijn autonomie
herwint, dit noemen we herstel.

Wat is herstel?
Herstel kan de definitieve genezing inhouden, of de quasi
totale afwezigheid van symptomen. Daarom zijn echter de
vrienden van vroeger niet terug en is de eenzaamheid en
de leegte niet weg. De persoon kan de controle en de regie
over het eigen leven wel teruggewonnen hebben.
Herstel is een proces dat dus nog verder gaat na het
einde van de formele behandeling. Het is het subjectief,
persoonlijk proces van de zoektocht naar een betekenisvol
leven. Daar waar rehabilitatie gericht is op het oplossen
van problemen op de levensterreinen naast de eigenlijke
verslaving, is herstel gericht op de toekomst, op verdere
ontwikkeling.
In de herstelfase zijn de kernsymptomen van de verslaving dusdanig verbeterd dat ze niet langer interfereren
met het algemeen functioneren. Het gevolg hiervan is dat
de diagnose van verslaving of afhankelijkheid niet langer
kan gesteld worden. Dit heeft implicaties op de zorgbehoefte, op de tevredenheid over de aangeboden zorg en de
kwaliteit van het leven. Van de behandelaar wordt verwacht
dat hij de traditionele hiërarchische patiënt-therapeut-relatie verlaat ten voordele van een hulpverleningsrelatie
gebaseerd op gelijkheid.

11

N u m m e r 47/ 2016

Intussen zijn we een paar maanden bezig. Om de twee
weken komen mensen bij elkaar. Niets moet. We doen
een rondje en vertellen hoe we er bij zitten. We bekijken
een filmfragment of we luisteren samen naar een liedjestekst. In tegenstelling tot de NA wordt er wel ingegaan op
elkaars verhaal. Mensen met een kwetsbaarheid voor verslaving zijn vaak gevoelig en creatief en hebben soms een
heerlijk gevoel voor humor: er wordt dus ook wel gelachen,
gelukkig maar.

Aanvaarden van beperkingen,
ontdekken van nieuwe
mogelijkheden

[Uit het netwerk]

Conclusies studiedag

“Samenspel Sport en Zorg: De Sleutel voor
succesvolle re-integratie”

12

Paul Van Den Bosch ( topsportcoach en oprichter
van Energy Lab): “Hou rekening met de belastbaarheid
van de persoon die je aan het sporten zet, zowel fysiek
als mentaal. Het is een kunst om ruimte te geven
aan talent. Maar evenzeer is het een kunst om samen
de juiste en haalbare doelen te stellen zodat het
aspiratieniveau en het zelfvertrouwen goed matchen.
Feedback is food for champions. Maar zorg ook dat
je op het juiste moment, op de juiste manier en op de
juiste plaats communiceert. Focus op de sterke punten.
Neem hiervoor voldoende tijd en doe dit met de nodige
empathie”

Heel wat zorgorganisaties zijn vandaag reeds bezig met het
integreren van sport in hun behandelaanbod. Tegelijk doen
sportclubs en openbare besturen inspanningen om kansengroepen beter te bereiken. Om diverse goede praktijken
rond “Sport en bewegen” een plek te geven, werd op onze
studiedag van 30 mei 2016 te Gent in de Ghelamco Arena
– naast het plenaire deel – ook een divers aanbod samengesteld via workshops. Dit met de bedoeling drempels in kaart
te brengen of een debat in gang te zetten over het matchen
van de theorie aan de praktijk rond Sport en Zorg.
De 6 workshops werden voorbereid met telkens een
specifieke inhoud en door sprekers met een andere achtergrond. Toch zijn er in de discussies een aantal gemeenschappelijke factoren opgedoken. Deze gemeenschappelijke
punten zijn – samen met enkele concrete tips – interessant
om te onthouden. Ze geven weer waar de sectoren Sport en
Zorg vandaag gezamenlijk mee worstelen en wat de inhoud
kan worden van een toekomstige gezamenlijke agenda en
hoe de visie van de sectoren hierdoor beïnvloed kan worden.
Voor De Sleutel in het bijzonder is deze uitwisseling tussen sport en zorg nuttig, omdat we kunnen nagaan in welke
mate de “rode draden” matchen met hoe wij de toekomst
van onze sportactiviteiten zien. We krijgen zo feedback van
onze partners. Afsluitend spreker Paul Van den Bosch beklemtoonde dat openstaan voor feedback belangrijk is en
iets doen met deze feedback essentieel.

“Kan sport meer zijn dan louter vrije tijdsbesteding”, zo
vroeg Prof. dr. Marc Theeboom (VUB, onderzoeksgroep
sport en society) zich af in zijn uiteenzetting “Tussen
instrumentalisering en ontspanning”. Ondanks
meerwaarden van sport – als sociaal vaccin, als middel
om extra vaardigheden aan te leren, bij de reductie van
middelengebruik… – blijft het moeilijk om wetenschappelijk
aan te tonen dat sport effectief werkt en welke mechanismen
er mogelijks spelen. Verkennende studies tonen positieve
indicaties, maar het blijft te vaak bij wervende succesverhalen
op basis van buikgevoel. Meer studies zijn nodig om dit
onontgonnen terrein verder uit te spitten.

Een eerste belangrijke conclusie is om competitieve elementen niet als prioriteit te zien, maar wel volop in te zetten op
de recreatieve aspecten van sport en bewegen. Scheidt competitie van recreatie. Competitief sporten kan leiden tot nieuwe verlieservaringen en zo tot vermijdingsgedrag. Recreatief
sporten laat toe om een variatie aan sporten aan te bieden.
De methodiek met initiatielessen is een hefboom om onverwachte ervaringen op te doen. De scala van mogelijkheden
om persoonlijke talenten te ontdekken wordt zo uitgebreid.
Gebruik maken van deelgenoten die zich ontwikkeld
hebben tot rolmodellen is een belangrijke meerwaarde.
Inspelen op de uitstraling van succesvolle clubs helpt kansengroepen om drempels te overwinnen. Al deze elementen zijn goed om de schrik voor het onbekende te verlagen,
wat voor kansengroepen - maar niet alleen voor hen - een
belangrijke stap is.
Verder maakt recreatief sporten het mogelijk om vraaggericht in plaats van aanbodgericht te gaan werken. Hierdoor participeert de kansengroep beter, niet alleen aan
de sportactiviteit zelf, maar ook aan het randgebeuren.
Hierdoor wordt de sportactiviteit een sociale gebeurtenis,
een gebeurtenis die het sociale isolement kan verkleinen en

“Een intermediaire club is binnen het
sportproject van De Sleutel een ideale
schakel gebleken tussen zorgaanbod en
regulier sportaanbod”

Robrecht Keymeulen

de mogelijkheid creëert om een andere identiteit op te
bouwen. Via participatie evolueer je van deel-nemer tot
deel-hebber. Noodzakelijke voorwaarde voor dit proces
is om héél consequent te zijn in het respecteren van de
inbreng van de kansengroep. Je doet dit voor de 100%
en niet enkel wanneer het uitkomt.
We stellen vast dat de vraag hoe je kansengroepen
in beweging kan brengen iedereen bezighoudt! Hiermee
komen we bij het thema van het delicate evenwicht tussen vrijwillige en verplichte deelname. Dit laatste is uiteraard niet wenselijk. We spreken graag over de noodzaak
om te informeren en te stimuleren. Maar hoe doe je dat?
Een individuele ondersteuning bij de toeleiding naar
reguliere sportclubs is gedurende een eerste jaar wenselijk. Buddies inschakelen is hiervoor een goede piste,
maar niet evident om te realiseren. Buddies zijn ook handig om te leren hoe praktische obstakels opgelost kunnen worden. Er is goede praktijk die erop wijst dat na een
jaar ondersteuning onze cliënten aangepast zijn aan de
clubcultuur. Hierna kan je dan overgaan van ondersteuning naar responsabilisering. Een intermediaire club is
binnen het sportproject van De Sleutel een ideale schakel
gebleken tussen zorgaanbod en regulier sportaanbod.
De individuele vertaling van de zorgbehoeften van
een kansengroep naar de vrijwilligers die in een sportclub actief zijn, kan best door de sportpromotor van een
zorgafdeling op zodanige wijze gemaakt worden dat én
het individu ondersteund wordt én het beroepsgeheim
niet overtreden wordt. We komen zo bij het onderwerp
van de opleiding van hulpverleners. Het advies is om
pedagogisch geschoolde medewerkers ook te scholen in
sporttechnische aspecten. De zorg moet er zich voor engageren dat het aanbieden van beweegactiviteiten geen
randfenomeen blijft dat wegvalt bij de eerste de beste
organisatorische crisis.
Complementair met bovenstaande aanbeveling, kan
er ook gedacht worden aan nieuwe ontwikkelingen in de
opleiding van trainers. Niet alleen de sporttechnische
aspecten moeten aangeleerd worden, ook specifieke
sociale competenties moeten verworven worden. In de
opleiding L.O. zou omgaan met kansengroepen een aspect van het opleidingscurriculum kunnen worden.
Bij de reguliere sportclubs is er een spanningsveld
tussen vrijwilligheid en professionaliteit. Het is voor
vrijwilligers, die de ruggengraat vormen van de reguliere
clubs, absoluut niet evident om open te staan voor en
in te spelen op de kenmerken van kansengroepen. Dat
kan alleen indien de ganse club, dus ook het bestuur, dit
draagt en wanneer de vrijwilligers beter geïnformeerd
worden en ondersteund worden bij de concrete aanpak
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van individuen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over hoe je vertrouwenspersoon kan worden en over hoe de lat niet te hoog leggen
bij kansengroepen.
De verwachtingen zijn uitdagend. Tijdens zijn plenaire bijdrage bracht Prof. Marc Theeboom ons met beide voeten weer
op de grond. Er is op dit ogenblik nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek dat een objectief fundament kan leggen voor
de hoge verwachtingen. Onafhankelijke monitoring en evaluatie
van de projecten kan ons helpen om nieuwe inzichten te verwerven over de onderliggende processen, over de impact en over de
uitkomsten van sportinterventies.

Studiedag verbindt sport- en zorgsector
De Sleutel organiseerde op 30 mei in samenwerking met
Politeia de studiedag ‘Samenspel sport en zorg: de sleutel voor succesvolle re-integratie. Meer dan 140 deelnemers mochten we verwelkomen in de Ghelamco Arena
in Gent. Een unieke locatie om de zorgsector in contact
te brengen met de wereld van de sport. Een opportuniteit die we met twee handen hebben gegrepen en die
gerealiseerd werd dankzij een samenwerking met de vzw
Voetbal in de stad, de Communitywerking van KAA Gent.
Hoofditem van deze studiedag was de presentatie van
Robrecht Keymeulen en Thomas Sintobin van De Sleutel.
Hun goede praktijk (en het bijhorende implementatieboek), verworven tijdens een twee-jarig sportproject
gefinancierd via Sport Vlaanderen, was immers de
aanleiding om dit event te organiseren. Een uitgebreid
verslag van de plenaire zitting plus de presentaties van
de andere sprekers (Prof. Marc Theeboom en topsportcoach Paul Van Den Bosch) evenals samenvattingen van
de workhops vindt u op www.desleutel.be.

[Preventie]

Vitamines voor groei
Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie

14
Het lijvige boek, Vitamines voor groei, legt de Zelf-Determinatie Theorie zeer grondig uit. Daarnaast plaatsen de
auteurs deze theorie tegenover de verschillende hedendaagse opvoedingstheorieën.
De Zelf-Determinatie Theorie gaat uit van een positieve
kijk op de mens: het geloof dat we als mens geboren worden
met een fundamentele neiging tot groei. Mensen hebben
een inherente tendens om proactief te zijn en in de loop van
hun ontwikkeling te groeien naar meer en meer autonomie.
Tegelijkertijd is er een identieke ontwikkeling naar het verder
uitbouwen van betekenisvolle relaties met anderen.
Deze groei kan in de ontwikkeling of opvoeding ondersteund worden door het aanreiken van de juiste voedingsstoffen. Dit door het vervullen van de drie fundamentele
psychologische behoeftes: (1) autonomie – in hoeverre
ervaren we psychologische vrijheid in ons dagelijks denken,
handelen en voelen (2) competentie – in hoeverre voelen we
ons bekwaam om taken tot een goed einde te brengen en
(3) relationele verbondenheid – in welke mate ervaren we
een echte warme band met mensen uit onze omgeving.
Om deze basisbehoeftes te bevredigen en zo groei te
bevorderen hebben we nood aan een behoefteondersteunende opvoeding. Maar dit groeiproces wordt in de
ontwikkeling van kinderen gedwarsboomd door ‘behoeftefrustrerende ervaringen’, ervaringen die de autonomie
ondermijnen, die een gebrek aan competentie veroorzaken
of die de relaties vertroebelen.
Het boek ontwikkelt de inzichten in de bouwstenen
(de vitamines) van een behoefteondersteunende opvoeding. Zo schetsen de auteurs de zes bouwstenen voor
het ontwikkelen en het ondersteunen van de autonomie.
Deze zijn: (1) taakplezier door innerlijke motivatie te
voeden; (2)inbreng van het kind vergroten door de
initiatief- en exploratiedrang te stimuleren; (3) duiding
door betekenisvolle uitleg te geven; (4) het ritme van het
kind volgen; (5) persoonlijke stem van het kind beluisteren
en zo het afwijkend perspectief erkennen en tenslotte (6) in
de communicatie met het kind, uitnodigde taal gebruiken.
Voor de ondersteuning van de competentiebehoefte van
kinderen is het aanbieden van structuur volgens de auteurs
noodzakelijk. Dit komt de zelfontplooiing van kinderen ten
goede omdat ze zo leren vertrouwen op hun eigen talenten
en vaardigheden. Ook hier schetst het boek zes belangrijke
bouwstenen om deze groei te ondersteunen nl.:
(1)verwachtingen formuleren en zo voorspelbaarheid
creëren; (2) uitdagingen aanbieden en actief vertrouwen
uitspreken; (3) consequent opvolgen van het proces; (4)
gepaste hulp aanbieden en aanmoedigen; (5) informatieve
feedback bieden en (6) aanmoedigen tot zelfreflectie door
inzicht te verwerven in sterktes en werkpunten.

De volgende bouwstenen worden voorbehouden aan de
groei van relationele steun: (1)aanwezigheid door samen
tijd door te brengen; (2) anticiperen op emotioneel
belastende situaties door opmerkzaamheid; (3)bieden van
steun en troost; (4) het bieden van emotionele warmte; (5)
het tonen van fysieke warmte en (6) gezamenlijk leuke
activiteiten doen.
Al deze bouwstenen worden duidelijk omschreven, de
voordelen worden haarfijn uitgelegd en ondersteund door
te verwijzen naar wetenschappelijke evidentie.
Het boek biedt een schat aan informatie en handen vol
goede raad voor ouders, opvoeders en begeleiders. Op het
einde van hun boek maken de auteurs enkele kritische
opmerkingen naar goedbedoeld opvoedingsadvies. Maar
ze gaan zeker niet mee in een doorgedreven relativistische
houding die elk opvoedingsadvies zou afwijzen. Zo geven
ze duidelijk aan dat advies wel degelijk zinvol kan zijn.
Vitamines voor groei schetst het beeld van de opvoeder
als een tuinier die hoopvol zaait en plant en gelooft in de
kracht en de groei van zijn gewassen. De opvoeder schept
de voorwaarden zodat de plant – het kind – beter kan
gedijen. Water en zon zorgen voor de groei. Dit beeld
wordt in het boek geplaatst tegenover het beeld van de
opvoeder als brandweerman/politieman. Hier moet
de opvoeder de driften van het kind beteugelen en het
egoïsme ombuigen tot volgzaamheid en prosociaal
gedrag. Dit zal bij de kinderen en jongeren veel behoeftefrustratie teweeg brengen. Wat op zijn beurt de oorzaak
is van grensoverschrijdend en ontwikkelend pathologisch
gedrag.
De grondigheid waarmee de auteurs te werk gaan geniet
mijn bewondering. Het hele boek is duidelijk gestructureerd. Elk hoofdstuk begint met duidelijk omschreven
leerdoelen en eindigt met concrete aanbevelingen voor de
praktijk. Een voorbeeld van aanbeveling: Probeer op
dagdagelijkse basis je interesse te tonen voor de activiteiten
van je kind. Betrek bijvoorbeeld het studiemateriaal van je kind
op gebeurtenissen in het echte leven. Toon je enthousiasme

“In het boek Vitamines voor groei wordt weinig
aandacht besteed aan begrippen als loyaliteit, zich
inzetten voor, verantwoordelijkheid opnemen,….
In opvoeding nemen deze aspecten echter wel een
essentiële plaats in.”

wanneer je kind over iets verwonderd is of ergens in opgaat.
Tussenin zijn vele kaderstukken die de theorie illustreren
met voorbeelden. Alle aangebrachte begrippen worden
keurig en verstaanbaar uitgelegd.

Enkele bedenkingen
Vitamines voor groei lijkt bij de eerste leesbeurt een
fantastisch opvoedingsprogramma. Toch heb ik enkele
bedenkingen. Is het programma wel geschikt voor elke mens
of elk kind? Houdt het programma voldoende rekening met
de jongste inzichten in de ontwikkeling van het kinder- en
puberbrein? Hierin schiet het boek mijns inziens tekort. De
auteurs laten m.a.w. kansen liggen. De Zelf-Determinatie
Theorie lijkt wel op een zeer gesofisticeerd software pakket.
Maar wat als je enkel beschikt over een computer met een
beperkt werkgeheugen? Inderdaad, jouw programma zal
vaak vastlopen en je zal gefrustreerd moeten vaststellen: het
werkt niet op mijn computer! Spijtig genoeg kun je de
hardware van je kind niet upgraden.
Elke afzonderlijke bouwsteen die wordt aangebracht is
waardevol en het zal voordelen bieden als je de bouwsteen
in bepaalde omstandigheden toepast. De Zelf-Determinatie
Theorie brengt hier niet zoveel nieuws. We wisten al dat een
leerkracht die uitnodigende taal gebruikt, een betere relatie
zal opbouwen met zijn leerlingen en zo autonomie zal
ondersteunen. Het is vanzelfsprekend om erkenning te
geven aan de persoonlijke stem van je kind en zo het
individueel perspectief te verwelkomen. Dat zal je in een
gesprek met je dochter, inzicht opleveren dat je vooruit
helpt in je relatie met je dochter. Maar wat heb je aan deze
bouwsteen als je voor een groep van 18 kleuters staat die
elk met hun individueel ontwikkelingstraject toevallig
allemaal terzelfdertijd hun eigen afwijkend perspectief aan
jou duidelijk willen maken? Op zo’n momenten heb je
ander gereedschap nodig. Hier biedt het boek geen
alternatieven. Tijdens trainingen zullen de leerkrachten
deze zwakte vlug door hebben.

Johan Van de Walle

Wat dan?
Bij het lezen van het boek, bekroop mij regelmatig de
gedachte of opvoeding altijd in een optimale omgeving
geschiedt? Dit is niet het geval!. Van zodra er zich in de
opvoeding moeilijkheden voordoen, biedt het boek weinig
of geen alternatieven. Een hele uiteenzetting over het
perspectief van het kind innemen besluit met de zin: “een
dergelijke behoefteondersteunende houding handhaven is
natuurlijk niet altijd even gemakkelijk, zeker als kinderen
een defensieve of rebelse houding aannemen”. ‘Wat dan?’
schreef ik als commentaar in de kantlijn van het boek. Het
is juist op deze momenten dat ouders en opvoeders een

nieuw inzicht verwachten. Hier stelt de Zelf-Determinatie
Theorie teleur en kunnen ouders en opvoeders twijfelen aan
het nut van de aangebrachte bouwstenen.
De Zelf-Determinatie Theorie legt sterk de nadruk op de
autonomie van het kind. Vele vitamines staan in het teken
van het ontwikkelen van deze autonomie. Daardoor geraakt
het inzicht dat wij mensen ook deel uitmaken van groepen
op de achtergrond. Er wordt weinig aandacht besteed aan
begrippen als loyaliteit, zich inzetten voor, verantwoordelijkheid opnemen,… In opvoeding nemen deze aspecten echter
wel een essentiële plaats in.
Tot slot geef ik graag nog enkele voorbeelden waar ik vraagtekens plaats bij de Zelf-Determinatie Theorie:
1. De Zelf Determinatie Theorie (ZDT) gaat uit van een
positief mensbeeld. Daar is op zich niets verkeerd mee,
maar er is zeker onvoldoende evidentie om daar een
theorie van morele vorming op verder te bouwen. Zo
halen de auteurs het voorbeeld aan van moreel gedrag bij
baby’s en het prosociaal gedrag dat daaruit voortvloeit
(p. 241). Dit veronderstelt een aanwezigheid van empathie. Zowel de “Sally Ann-test” (https://www.youtube.
com/watch?v=oazK2fkRU1A ) als inzichten in de groei
van ons brein duiden aan dat kinderen onder de vier niet
in staat zijn om het perspectief van de andere in te
nemen. De ZDT beweert dat als je dit premoreel gedrag
voedt, je automatisch het eigenaarschap van morele
waarden bij kinderen installeert. Deze redenering is moeilijk aanneembaar en is zeker onvoldoende om het morele
gedrag op te baseren. Ons brein is geprogrammeerd om
ons als individu en groep te laten overleven. Voor het
aanleren van prosociaal gedrag zullen de socialisatiefiguren vaak gebruik moeten maken van schuld en dit wordt
niet als bouwsteen gezien, wel integendeel.
2. Voor een behoefte ondersteunende ouder is een
weerspannig kind eerder interessant dan irritant
(p. 583). Het is ontegensprekelijk zo dat je uit het gedrag
van kinderen heel wat kunt afleiden en dat je daar als
ouder of opvoeder rekening mee houdt. De bouwsteen,
meegaan in het afwijkend perspectief van de kinderen
kan veel onheil voorkomen. De nieuwsgierige grondhouding van de ouders of opvoeder combineren met
communicatieve vaardigheden om ten volle het
perspectief van het kind te aanvaarden, is interessant…
Maar in welke mate is het kind in staat zijn eigen gedrag
te verklaren? En als het voor zijn gedrag een verklaring
heeft, in hoeverre is dit gedrag een keuze uit de kern
van zichzelf? Over hoeveel vrijheid beschikken wij om
keuzes te maken? Hier overschat de ZDT de mens.
vervolg zie blz 16 >
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3. Zoals de meeste opvoedingsprogramma’s erkent de ZDT ook de belangrijke rol van
socialisatiefiguren. (p. 525) De ZDT geeft aan dat socialisatiefiguren structuur
aanbrengen in het leven van het kind. De auteurs zijn zeer terughoudend als het gaat
over autoriteit. Maar toch kun je in de opvoeding niet buiten autoriteit. Het is natuurlijk zo dat iedereen gelijkwaardig is. Een leerling is gelijkwaardig aan zijn leerkracht.
Maar ze zijn zeker geen gelijken. In de vele voorbeelden in het boek durven de auteurs
dat niet toegeven. Op p. 525 halen ze het voorbeeld aan van ouders met hun kind aan
de tafel. De ouders hebben met hun kind de afspraak gemaakt om aan tafel te blijven
zitten tot iedereen klaar is. Kinderen kunnen zeker inzien dat dit een fijne afspraak is,
maar ze is natuurlijk altijd voorgesteld door de ouder. In hun voorbeeld geven de
auteurs aan dat de ouder de afspraak moet opvolgen. Maar hier zal de ouder een
zekere autoriteit moeten gebruiken indien het kind de tafel wenst te verlaten om zijn
computerspelletje verder te spelen. En deze autoriteit zal zeker frustratie bij het kind
opwekken.
4. De auteurs gaan op verschillende plaatsen in het boek uitvoerig in op het begrip
motivatie. Ze zijn, zoals de meeste opvoeders, voor het stimuleren van de intrinsieke
motivatie bij mensen. Door het toepassen van hun aangebrachte bouwstenen geloven
ze dat alle gedrag bij kinderen en mensen intrinsiek kan gestuurd worden. Door het
verwijzen naar verschillende onderzoeken proberen zij de inzichten van de leertheoretici te weerleggen. De auteurs minimaliseren zo het nut van beloningssystemen voor
het aanleren van gedrag of het afleren van minder aangename gewoontes. Bij hun
aangehaalde onderzoeken lees ik niets over Contingency Management. Toch hebben
deze methodieken hun effectiviteit bewezen bij het aanleren van een sober gedrag.
Contingency Management is bij uitstek een extrinsiek beloningssysteem. Door deze
onderzoeken niet op te nemen, verraden de auteurs vooringenomenheid!
Het boek, vitamines voor groei, hoort zeker thuis in de lerarenkamer of het teamlokaal.
Maar plaats het tussen ‘Autoriteit’ van Paul Verhaeghe en ‘Het narcistisch ideaal’ van Jan
Derksen. Deze twee boeken zullen voor de nodige nuance zorgen. En vergeet niet enkele
breinboeken van bijvoorbeeld Margriet Sitskoorn, Eveline Crone en Dick Swaab op
dezelfde plank te plaatsen.Tijdens een interne vorming één of meerdere hoofdstukken
van het boek met de collega’s bespreken lijkt me boeiend en nuttig. De diversiteit van het
team zal er telkens voor zorgen dat de sterktes van het boek aangeboord en geïmplementeerd worden. De ervaring van het team zal de valkuilen omzeilen.
Uitdagingen genoeg voor meerdere werkjaren.
Veel lees- en studieplezier!
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