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INLEIDING: Samen - werken aan betekenisvolle verbinding! 

 

Cliënten die contact opnemen met De Spiegel, komen aankloppen, omdat zijzelf of hun omgeving  
‘iets’ willen veranderen in hun leven.  Er is een veranderingswens, soms minimaal, maar ze is er.  

Uit onderzoek blijkt dat het niet zozeer het therapeutisch kader is dat bepaalt of een cliënt zich 
engageert voor de therapie, voor verandering, maar dat de kwaliteit van de therapeutische relatie 
een cruciale rol speelt. Indien er een betekenisvolle verbinding ontstaat tussen de cliënt en de 
hulpverlener(s) is er meer kans op verandering. Een grondhouding die gelijkwaardigheid, dialoog en 
respect voor autonomie uitstraalt, is fundamenteel. De boodschap is: “We gaan samen met jou op 
weg naar verandering; we willen samen met jou werken aan je veranderingswens.” Dit mogen we 
niet vergeten in een wereld die steeds complexer wordt met een stijgende (prestatie)druk voor onze 
cliënten en hun familie en voor onszelf als organisatie.  

De afgelopen jaren was het jaarverslag vooral een weergave van een aantal cijfers. Vanaf dit jaar, 
willen we ook een inkijk geven in een aantal belangrijke projecten of gebeurtenissen. Hierdoor 
vestigen we de aandacht op een aantal aspecten van onze werking, terwijl de essentie gaat over het  
dagelijkse contact met de cliënten die op gesprek komen of in behandeling zijn in het 
ontwenningsprogramma of de therapeutische gemeenschap. Ik zou de collega’s dan ook van harte 
willen bedanken voor hun engagement, dag na dag, voor elke nieuwe cliënt die zich aanmeldt en 
voor hun inzet om, samen met de cliënten, op zoek te gaan naar een voor hun betekenisvolle 
verandering.  

Tot slot, maar niet minder belangrijk, zou ik de cliënten en de familieleden willen bedanken voor het 
vertrouwen dat ze geschonken hebben aan De Spiegel het afgelopen jaar.  

 

Inge 

 

 
 
 
 
 
Inge Temmerman 
Directeur 
5 mei 2018 

 



  Jaarverslag 2017        
 

 4 

 
1. Samen-werken aan betekenisvolle verbinding in de zorgnetwerken  

De verslavingszorg dient ‘in te kantelen’ in de geestelijke gezondheidszorg. Hoe deze inkanteling 
concreet vorm zal krijgen, zal de tijd uitwijzen. Het is zeker dé uitdaging voor de sector. De Spiegel wil 
de dialoog verderzetten met relevante partners om samen op zoek te gaan naar hoe we de toekomst 
van de verslavingszorg binnen de geestelijke gezondheidszorg vorm kunnen geven. In 2017 hebben 
we geïnvesteerd in de zichtbaarheid van De Spiegel op verschillende overlegmomenten van de 
netwerken en we kregen al meermaals de feedback dat onze organisatie inderdaad meer aanwezig 
is.  

Samenwerkingsverband met EPSI in functie van continuïteit van zorg 

Reeds jaren heeft het ontwenningsprogramma van De Spiegel een goede samenwerking met de EPSI-
unit van UZ Leuven. Begin 2017 werd er na overleg met de collega’s van EPSI afgesproken dat 1 bed 
van het ontwenningsprogramma gereserveerd is voor de cliënten van EPSI die een doorverwijzing 
wensen en dit in functie van de continuïteit van de zorg. Dit leidde in 2017 tot 10 aanmeldingen, 
waarvan uiteindelijk 6 mensen werden opgenomen (één aanmelding werd geweigerd, 3 mensen 
haakten af voor de opname effectief inging).  

Ketenaanpak intrafamiliaal geweld: De Spiegel brengt zijn expertise in! 

In het netwerk Diletti werd de vraag gesteld of er een partner in de zorg was die (tijdelijk) expertise 
kan binnenbrengen vanuit de GGZ binnen het project ‘ketenaanpak intra-familiaal geweld’. Reeds 
enkele jaren nam het CGG-VBO hier een rol in op. Binnen het project ‘ketenaanpak intra-familiaal 
geweld’ wordt er gewerkt met gezinnen waarbij geweld werd vastgesteld door de politie. In veel 
dossiers is er ook sprake van verslavingsproblemen. Een collega van het ontwenningsprogramma, en 
gezinstherapeute, is enthousiast om dit engagement voor één jaar aan te gaan. Maandelijks neemt 
zij deel aan het casusoverleg. 

 

2. Welzijnsbevraging bij onze medewerkers 

In maart 2017 werd het welzijn van onze medewerkers bevraagd met de hulp van het extern bureau 
PULSO. Nadien vond er een focusgroep plaats met werknemers uit de verschillende afdelingen van 
De Spiegel, waarbij er suggesties voor verbetering konden gegeven worden. Op basis van de 
resultaten en de input van de focusgroep werd er een actieplan opgesteld. Enkele belangrijke 
elementen uit dit actieplan zijn:  

 een gemeenschappelijke visie op leidinggeven en een vertaling naar onze manier van 
leidinggeven;  

 de ontwikkeling van een lange termijn beleidsplan; 

 duidelijkheid over verantwoordelijkheden en rollen; 

 aandacht voor transparante en heldere communicatie; 

 acties op het vlak van PR en fundraising; 

 nood aan opleiding.  
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3. Interne reorganisatie: een nieuw bestuursmodel 

Het bestuursmodel  van de organisatie werd hertekend in opdracht van de raad van bestuur met de 
hulp van een extern bureau. Vanaf 1 april 2017 werden de eerste stappen gezet in de implementatie 
van het nieuwe model dat ruimte moet creëren om beleid te maken.  Er werd gekozen om te werken 
met een directieteam (DT team) en een uitgebreid directieteam (DT+ team). Het DT team heeft een 
beleidsmatige opdracht in al zijn facetten. Het DT+ team focust zich op de operationele werking. Na 
één jaar zullen we dit nieuwe bestuursmodel evalueren. 

4. Beleidsdagen aan de hand van waarderend onderzoek  (Appreciative 
Inquiry) 

Begin oktober organiseerden we 2 beleidsdagen met alle collega’s die interesse haddden, enkele 
partners in de zorg en twee ervaringsdeskundigen (een ex-cliënt en een familielid van een ex-cliënt). 
We hebben gewerkt met de methodiek van Appreciative Inquiry (waarderend onderzoek) en namen 
als topic voor de 2-daagse: “Samen-werken aan betekenisvolle verbinding”. We kunnen spreken van 
twee geslaagde dagen! Er stroomde heel wat positieve energie, er werden mooie dromen gevormd. 
Er kwamen uiteindelijk acht thema’s bovendrijven die als belangrijk werden beschouwd. De dag 
resulteerde in negen projecten waarvan de eerste ‘stenen’ of ‘steentjes’ werden gelegd. Deze 
tweedaagse vormde een belangrijk input om te komen tot een beleidsplan waarin de concrete 
projecten ook een plek zullen krijgen. Dit beleidsplan, dat gefinaliseerd werd begin 2018, zal De 
Spiegel richting geven voor de komende jaren.  

5. Tevredenheidsbevraging bij onze cliënten: Vlaams Indicatoren Project 

Vanaf 1 januari 2019 vallen de RIZIV-conventies verslavingszorg (zoals De Spiegel) onder de controle 
van de Vlaamse overheid. Vlaanderen zet erg in op kwaliteitszorg en daar waar kwaliteit in het 
verleden vooral bevraagd werd aan de hand van kwantitatieve gegevens, is er de laatste jaren de 
trend naar het werken met kwaliteitsindicatoren. Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en 
Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP²) meet de kwaliteit van zorg in de 
voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg. De Spiegel heeft in 2017 ingetekend om deel te 
nemen aan een indicator die de tevredenheid nagaat bij onze cliënten aan de hand van een 
vragenlijst die geheel vrijblijvend kon worden ingevuld.  De periode van bevraging liep over een 
periode van zes weken (maart-april 2017)1.  

In de vragenlijst werd onder andere gevraagd een algemene beoordeling te geven en of men het 
centrum zou aanbevelen bij vrienden en familie. Voor de algemene beoordeling kregen cliënten de 
vraag: “ Welk cijfer zou u deze voorziening geven voor deze behandeling?” Men kon een cijfer geven 
van 1 tot 10. Het gemiddelde cijfer voor De Spiegel was 8,7. Het gemiddelde voor alle sectoren 
samen was 7,8 en voor alle revalidatiecentra 8,5.  

 

 

                                                           
1
 Dit leidde tot 29 vragenlijsten in de residentiële afdelingen wat gezien de hoge gemiddelde verblijfsduur en de opnamecapaciteit (30 

bedden) een goed resultaat is. Enkele bewoners weigerden de vragenlijst in te vullen. In de ambulante werking werden slechts 34 
vragenlijsten ingevuld. Dit is erg beperkt gezien de vele lopende dossiers. Het is een aandachtspunt voor de toekomst hoe we tot een 
groter aantal ingevulde vragenlijsten kunnen komen, aangezien dergelijk klein aantal wijst op relativiteit van de resultaten. 
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Of cliënten het centrum zouden aanbevelen werd bevraagd aan de hand van de vraag: “Zou je deze 
voorziening aan jouw familie/vrienden aanbevelen?” Er kon aangeduid worden: zeker wel, 
waarschijnlijk wel, waarschijnlijk niet, zeker niet. Ook voor deze vraag behaalde De Spiegel een mooi 
resultaat. 

De twee onderstaande grafieken geven de resultaten weer van De Spiegel, evenals de gemiddelde 
resultaten van alle deelnemende voorzieningen van de revalidatiesector en de gemiddelde resultaten 
van alle sectoren samen. 

 

 

 

Meer details over deze bevraging van onze cliënten vindt u op onze website.  

6. De Spiegel in de kijker!  

We kunnen zeggen dat er in 2017 heel wat initiatieven zijn doorgegaan waardoor De Spiegel naar 
buiten trad en dat kon alleen tot stand kon komen dankzij de medewerking van vele collega’s.  

In het voorjaar was er de studiedag “Overleven met een olifant in huis” met als thema: seksueel 
trauma en middelenafhankelijkheid, een intiatief van de inter-TG vrouwenstuurgroep (De Kiem, De 
Sleutel, De Spiegel en Katarsis). De studiedag was een groot succes en we haalden zelfs de pers (ROB, 
De Morgen online).   
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Het drukke najaar zijn we gestart met onze jaarlijkse loopwedstrijd LOOP ZONDER DOPE, de 9de 
editie. Ondertussen voor sommige lopers en loopclubs een terugkerende wedstrijd in hun jaarlijkse 
loopagenda. En voor onze bewoners die opgenomen zijn in de therapeutische gemeenschap een 
uitdaging om naartoe te werken.   

Kort daarna was er ons cultureel evenement met Stijn Meuris.  Familie en vrienden vonden de weg 
naar onze oude kapel en samen met enkele bewoners van de therapeutische gemeenschap werden 
we meegenomen in Tirade 2, zijn meest recente comedy show.  

In november vierden we het 20-jarig bestaan van onze ambulante werking met een studiedag: 
Verslavingzorg: Expertise vs Attitude? Hiermee hebben we niet alleen collega’s bereikt uit de andere 
centra voor gespecialiseerde drughulpverlening, maar ook collega’s uit de ruime geestelijke 
gezondheidszorg: collega’s van de CGG’s, de psychiatrische ziekenhuizen, de PAAZ-afdelingen,  de 
collega’s van Beschut Wonen, de justitiehuizen. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag met 
veel dialoog, debat en ontmoeting.  

7. En dan nu de cijfers  

 
A. Aantallen 

 

 

Het aantal opnames in het ontwenningsprogramma (OP) en de therapeutische gemeenschap 
(TG) blijft stabiel doorheen de jaren.  

Op 1 januari 2017 waren er in de ambulante  werking (AMB) nog 196 mensen in behandeling. In 
de loop van 2017 kwamen er 242 nieuwe cliënten bij. Vanaf 2014 zien we een stijging in het 
aantal nieuw gestarte behandelingen, het jaar waarin de antennes in Halle en Kessel-Lo werden 
opgestart. Het aantal gestarte begeleidingen zegt uiteraard niets over het aantal gesprekken die 
gevoerd zijn. In 2014, bij de opstart, waren het aantal gesprekken in Halle nog maar 3.9% van alle 
gesprekken en in Kessel-Lo 4,42%. In dat jaar zijn er uitzonderlijk veel gesprekken doorgegaan in 
Asse. Nadien zien we een stijging waarbij het aantal gesprekken in Halle circuleert rond de 20% à 
25% van alle gesprekken en in Kessel-Lo rond de 10%. Het aantal nazorggesprekken in Kessel-Lo 
blijft al jaren circuleren rond de 5% van alle gevoerde gesprekken. Uiteraard is het percentage 
gesprekken gedaald in Asse aangezien er personeel is doorgeschoven naar Halle.  
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B. Voornaamste product 

 

In de ambulante werking blijft het aantal opiaatgebruikers rond de 10%, terwijl dit 6 jaar geleden nog 
20% en 10 jaar geleden nog meer dan 40% was. Verder zien we dat het aantal cocaïnegebruikers de 
laatste jaren rond de 29% blijft en dat er een lichte daling is in het aantal mensen dat cannabis als 
voornaamste product opgeeft. Voor het eerst zakt dit net onder de 30%. Het aantal mensen dat 
naast een probleem met een illegaal product, alcohol als voornaamste product aangeeft, is voor het 
eerst sinds 11 jaar boven de 10%.  

 

In het ontwenningsprogramma (OP) is het aantal mensen dat opiaten aangeeft als voornaamste 
product, opnieuw gezakt. Als we terugkijken tot 2007, is dit het laagste percentage sinds 11 jaar. De 
groep van stimulantiagebruikers (cocaïne + amfetamine) is hetzelfde t.o.v. 2016. Ze vormen de 
grootste groep. Voor de overige producten zien we meer variatie.  
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Bij de TG zien we een veel wisselender patroon te wijten aan het kleine aantal opnames elk jaar. De 
stimulantiagebruikers (cocaïne + amfetamine) vormen ook dit jaar de grootste groep (52%). De 
grafiek geeft het voornaamste product weer, maar de meerderheid van de cliënten kampt met een 
probleem van poly-druggebruik.  
 
Achteraan in de bijlage met tabellen vindt u de evoluties in het voornaamste product over een 
periode van 11 jaar.  
 
 
C. Patiëntkenmerken 

 
i.        Geslacht 

 

Het percentage vrouwen in de populatie blijft relatief constant op 15% tot 20 % in alle afdelingen.  
 
 

ii. Leeftijd 
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De gemiddelde leeftijd voor alle afdelingen samen is 31,1 jaar wat uiteraard gekleurd wordt door het 
grote aantal ambulante patiënten. De gemiddelde leeftijd in de ambulante werking is het hoogst 
(31,7 jaar), in het ontwenningsprogramma is dit 29,6 jaar en in de therapeutisch gemeenschap 30,4 
jaar.  
 
 

iii. Herkomst 

  

In het ambulante programma ligt het voor de hand dat patiënten 'uit de buurt' komen, omdat ze zich 
wekelijks moeten verplaatsen. Het is dan ook evident dat de meerderheid van de cliënten uit Vlaams-
Brabant komen. Voor het overige zien we weinig wijzigingen in het herkomstpatroon.  
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Cliënten die opgenomen worden in de residentiële afdelingen, komen voornamelijk van de provincie 
Antwerpen en Vlaams-Brabant.  

In de bijlagen achteraan vindt u voor de verschillende afdelingen een geografische kaart die in detail 
weergeeft vanuit welke gemeente/regio onze cliënten afkomstig zijn.  

iv. Opleiding – Arbeid – Inkomen 

We zien hier geen echte wijzigingen t.o.v. andere jaren: het ambulante programma trekt een 
cliënteel aan dat gemiddeld iets hoger geschoold is, meer actief is op de arbeidsmarkt en in hogere 
mate een inkomen heeft uit arbeid dan in het ontwenningsprogramma en de therapeutische 
gemeenschap. In bijlage vindt u gedetailleerde informatie in de staafdiagrammen.  
 

v. Leefsituatie 
 

 

In de ambulante werking leeft, van alle nieuw gestarte cliënten, één op vier alleen. Vaak is 
eenzaamheid of een beperkt sociaal netwerk een moeilijkheid waar cliënten mee kampen. De 
grootste groep (33%) leeft bij zijn ouders, terwijl de gemiddelde leeftijd in de ambulante werking 
31,7 jaar is. Eén op vier leeft samen met een partner. 22% van de cliënten leeft samen met één of 
meerdere kinderen onder de 18 jaar. Deze kinderen vragen een bijzondere aandacht in de 
begeleidingen.  

Ook in het ontwenningsprogramma valt op dat de grootste groep van cliënten nog bij zijn ouders 
woont, ondanks een gemiddelde leeftijd van 29,6 jaar. Ouders zijn meestal heel sterk betrokken op 
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hun kind met een verslavingsprobleem, waarbij het belangrijk is hen mee te betrekken in de 
behandeling.   

In de therapeutische gemeenschap leeft de grootste groep alleen. Dit is geen uitzondering t.o.v. 
vorige jaren. Vermoedelijk hangt dit samen met de ernst van de verslaving en de bijhorende 
problemen op alle levensdomeinen.  

De categorie ‘anders’ betreft voornamelijk mensen die in een instelling of in de gevangenis 
verbleven, voordat ze een behandeling zijn gestart.  

3. Problematiek 
D. Behandelkenmerken 

 
i.        Verwijzers 

 

Algemeen zien we geen belangrijke trendwijzigingen in de doorverwijzers voor de verschillende 
werkingen. De Spiegel werkt nauw samen met justitie en TANDEM (de vroegere CAP-werking). Er zijn 
heel wat aanmeldingen voor cliënten die nog in detentie zijn voor een opname in het 
ontwenningsprogramma en de therapeutische gemeenschap. Aangezien we het aantal cliënten die 
vanuit de gevangenis komen, niet willen laten doorwegen, kunnen ze maar met mondjesmaat 
worden opgenomen. Dit betekent jammer genoeg een lange wachttijd voor veel cliënten.  
 
In de ambulante werking zien we traditioneel dat de grootste groep van cliënten zich aanmeldt 
zonder professionele verwijzer (53,8%). De doorverwijzingen vanuit de huisarts, justitie en 
welzijn/CGG bevinden zich elk rond 10%. We zien hier geen trendwijzigingen t.o.v. andere jaren.  
 
In het ontwenningsprogramma heeft de grootste groep zich ook aangemeld zonder professionele 
verwijzing (41,9%), gevolgd door een doorverwijzing vanuit justitie (22,6%) en de verslavingszorg 
(17,2%).  
 
De therapeutische gemeenschap krijgt traditioneel doorverwijzingen vanuit de hulpverlening. De 
meeste mensen komen op verwijzing van een ontwenningsprogramma. 
 

ii. Behandelduur 

Voor de evolutie over de laatste 4 jaar van de behandelduur gebruiken we 6 parameters:  

 het aantal ontslagen; 

 de minimale behandel- of verblijfsduur (vaak is dat één dag) en dan 3 spreidingswaarden: 
o percentiel 25, d.w.z. 25% verbleef korter in de behandeling; 
o de mediaan, d.w.z. het snijpunt in de tijd waarop de helft langer gebleven is en de 

helft korter;  
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o percentiel 75, d.w.z. 25% verbleef nog langer;  
 

 de maximale verblijfsduur dat jaar;  

 het rekenkundig gemiddelde. Dit is onderhevig aan het aantal en de duur van de lange 
behandelingen. Bijgevolg is de mediaan een betere maat om ‘gemiddeld verblijf’ weer te 
geven en te kunnen vergelijken met andere jaren.  

 
De gegevens worden berekend op basis van de cliënten die werden ontslagen in 2017. 
 
 

AMB (aantal dagen) 2014 2015 2016 2017 

Minimum 1 2 1 1 

Percentiel 25 40 49 35 42 

Mediaan 118 137 105 147 

Percentiel 75 286 296 297 360 

Maximum 2.622 1.248 3.699 4.357 

Gemiddelde 247 205 261 321 

Aantal 154 151 227 158 

 

Voor de ambulante werking zien we dat de mediane behandelduur een stuk hoger ligt dan de jaren 
daarvoor: 147 dagen komt overeen met net  geen 5 maanden. In 2016 was de mediaan 3,5 maanden. 
Ook perecentieel 75 ligt een hoger dan de jaren ervoor: 25% van de cliënten blijven langer dan 1 jaar 
in behandeling. De maximale behandelduur is erg hoog. Dit komt overeen met ongeveer 12 jaar. Dit 
betekent dat er in 2017 een begeleiding werd afgerond van iemand die 12jaar naar De Spiegel kwam. 
In de ambulante werking hebben we inderdaad een groep van cliënten die naast een 
verslavingsprobleem ook ernstige langdurige psychische problemen ervaren en langdurige zorg  
nodig hebben.  

 

OP (aantal dagen) 2014 2015 2016 2017 

Minimum 1 1 1 1 

Percentiel 25 7 8,5 12 13 

Mediaan 23 26 28 33 

Percentiel 75 44 42,5 43,5 44 

Maximum 73 68 64 57 

Gemiddelde 26,3 26,6 27,9 29,4 

Aantal 100 87 99 93 

 

De mediane behandelduur ligt in het ontwenningsprogramma het hoogst sins 4 jaar: de helft van de 
opgenomen mensen in 2017 blijft langer dan 4,7 weken. Dit is bijzonder goed voor OP. 25% van de 
opnames blijft langer dan 6,2 weken. De maximale verblijfsduur is nog verder gezakt wat betekent 
dat het aantal mensen dat langer blijft dan 6 weken dit jaar opnieuw is verminderd. Het 
ontwenningsprogramma probeert zich immers te houden aan een opnametijd van maximum 6 
weken.  
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TG (aantal dagen) 2014 2015 2016 2017 

Minimum 9 6 2 11 

Percentiel 25 113 68 122 61 

Mediaan 215 205 332 315 

Percentiel 75 329 335 482 451 

Maximum 626 510 627 508 

Gemiddelde 238 216 295 275 

Aantal 26 27 23 22 

 

Van alle ontslagen mensen uit de therapeutische gemeenschap in 2017, verblijft 75% langer dan 2 
maanden. De mediane behandelduur is 10,4 maanden. Deze is de afgelopen twee jaar gestegen. 25% 
blijft langer dan 13 maanden. De maximale verblijfsduur is opgelopen tot 17 maanden. We kunnen 
besluiten dat de retentie in de therapeutische gemeenschap goed is.   
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8. Bijlagen 

a. Opleiding - arbeid - inkomen 
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b. Samenwonend met kinderen 

 

AMB 

 

OP 

 

TG 

 Aantal dat samenleeft met kinderen beneden 18 jaar 

Ja 54 22,3% 15 16,1% 2 8,7% 

Nee 180 74,4% 76 81,7% 21 91,3% 

Onbekend 7 2,9% 1 1,1% 

 

0,0% 

(leeg) 1 0,4% 1 1,1% 

 

0,0% 

Eindtotaal 242 100% 93 100% 23 100% 
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c. Geografische herkomst 
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d. Tabellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantallen en Geslacht

Geslacht Ambulant OP TG Totaal

Man 201 83,1% 77 82,8% 16 69,6% 294 82,1%

Vrouw 41 16,9% 16 17,2% 7 30,4% 64 17,9%

Totaal 242 100,0% 93 100,0% 23 100,0% 358 100,0%

Leeftijd bij opname

Leeftijd Ambulant OP TG Totaal

Man 31,1 30,1 31,4 30,9

Vrouw 34,4 27,2 27,0 32,0

Totaal 31,7 29,6 30,4 31,1

TREND VOORNAAMSTE PRODUCT 2007-2017

AMB 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Opiaten 46% 34% 29% 27% 33% 20,3% 11,5% 13,1% 11,7% 10,0% 11,3%

Cocaïne 19% 30% 25% 20% 16% 22,0% 23,9% 22,7% 28,6% 29,7% 28,9%

Amfetamine 10% 5% 6% 13% 13% 8,1% 10,8% 14,1% 10,8% 9,6% 12,6%

GHB en Benzo 2% 2% 1% 2% 4% 4,9% 2,3% 4,6% 3,5% 5,0% 4,6%

Hallucinogenen 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0,8% 0,5% 0,0% 0,0% 0,8%

Cannabis 20% 22% 32% 34% 29% 37,4% 42,3% 39,4% 36,8% 34,7% 29,3%

Alcohol 4% 4% 5% 4% 4% 7,3% 8,5% 5,6% 6,5% 9,2% 12,6%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

OP 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Opiaten 41% 38% 36% 39% 31% 27,7% 19,6% 18,8% 23,2% 17,0% 14,0%

Cocaïne 23% 30% 19% 18% 24% 22,9% 18,6% 31,7% 20,0% 41,0% 30,1%

Amfetamine 14% 19% 20% 14% 13% 21,7% 28,9% 22,8% 20,0% 13,0% 23,7%

GHB en Benzo 3% 5% 11% 13% 12% 12,0% 16,5% 10,9% 14,7% 9,0% 9,7%

Hallucinogenen 2% 0% 0% 0% 0% 3,6% 0,0% 0,0% 2,1% 1,0% 4,3%

Cannabis 13% 5% 7% 13% 15% 10,8% 12,4% 12,9% 10,5% 11,0% 14,0%

Alcohol 4% 2% 7% 2% 3% 1,2% 4,1% 3,0% 9,5% 8,0% 4,3%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

TG 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Opiaten 22% 36% 28% 38% 20% 40,9% 32,1% 22,6% 9,1% 8,0% 26,1%

Cocaïne 44% 28% 28% 21% 25% 18,2% 10,7% 29,0% 18,2% 24,0% 26,1%

Amfetamine 15% 16% 24% 8% 20% 22,7% 21,4% 22,6% 31,8% 20,0% 26,1%

GHB en Benzo 0% 4% 8% 4% 20% 9,1% 7,1% 9,7% 22,7% 16,0% 8,7%

Hallucinogenen 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 0,0%

Cannabis 19% 16% 8% 8% 10% 9,1% 25,0% 9,7% 0,0% 8,0% 4,3%

Alcohol 0% 0% 4% 21% 5% 0% 3,6% 6,5% 18,2% 20,0% 8,7%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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HERKOMST Ambulant OP TG Totaal

Brussel 10 4,1% 0,0% 0,0% 10 2,8%

Vlaams-Brabant 160 66,1% 47 50,5% 7 30,4% 214 59,8%

Antwerpen 8 3,3% 30 32,3% 13 56,5% 51 14,2%

Limburg 1 0,4% 9 9,7% 2 8,7% 12 3,4%

Henegouwen 1 0,4% 0,0% 0,0% 1 0,3%

West-Vlaanderen 2 0,8% 3 3,2% 1 4,3% 6 1,7%

Oost-Vlaanderen 59 24,4% 4 4,3% 0,0% 63 17,6%

Onbekend 1 0,4% 0,0% 0,0% 1 0,3%

Totaal 242 100,0% 93 100,0% 23 100,0% 358 100,0%

VERWIJZERS 2017

Ambulant crisis tg Totaal

Ikzelf 73 30,2% 20 21,5% 0,0% 93

Familie 57 23,6% 19 20,4% 0,0% 76

Psychosociaal 26 10,7% 3 3,2% 0,0% 29

Verslaving 16 6,6% 16 17,2% 20 87,0% 52

Huisarts 22 9,1% 2 2,2% 0,0% 24

Ziekenhuis 19 7,9% 10 10,8% 0,0% 29

Justitie 26 10,7% 21 22,6% 3 13,0% 50

Onbekend 3 1,2% 2 2,2% 0,0% 5

Totaal 242 100,0% 93 100,0% 23 100,0% 358

OPLEIDINGSNIVEAU

OPLEIDINGSNIVEAU Ambulant OP TG Totaal

Geen 4 1,7% 1 1,1% 0,0% 5 1,4%

Basisonderwijs 56 23,1% 43 46,2% 10 43,5% 109 30,4%

Secundair onderwijs 132 54,5% 43 46,2% 12 52,2% 187 52,2%

Hoger onderwijs/Universiteit 22 9,1% 3 3,2% 0,0% 25 7,0%

Andere 3 1,2% 3 3,2% 1 4,3% 7 2,0%

Onbekend 5 10,3% 0,0% 0,0% 25 7,0%

Totaal 242 100,0% 93 100,0% 23 100,0% 358 100,0%

WERKSITUATIE

WERKSITUATIE Ambulant OP TG Totaal

Regelmatige tewerkstelling 93 38,4% 17 18,3% 6 26,1% 116 32,4%

Occasionele tewerkstelling 9 3,7% 3 3,2% 0,0% 12 3,4%

Werkloos 61 25,2% 45 48,4% 12 52,2% 118 33,0%

Scholier / Student / Beroepsopleiding28 11,6% 5 5,4% 1 4,3% 34 9,5%

Arbeidsongeschikt 42 17,4% 16 17,2% 2 8,7% 60 16,8%

Huisvrouw / Huisman 1 0,4% 0,0% 0,0% 1 0,3%

Op pensioen / Op vervroegd pensioen4 1,7% 7 7,5% 2 8,7% 13 3,6%

Andere 2 0,8% 0,0% 0,0% 2 0,6%

Onbekend 2 0,8% 0,0% 0,0% 2 0,6%

242 100% 93 100% 23 100% 358 100%
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INKOMEN

INKOMEN UIT Ambulant OP TG Totaal

Loon / Beroepsinkomen 97 40,1% 9 9,7% 0,0% 106 29,6%

Werkloosheidsuitkeringen 39 16,1% 16 17,2% 0,0% 55 15,4%

Ziekte- of invaliditeitsuitkering 50 20,7% 26 28,0% 13 56,5% 89 24,9%

Leefloon of OCMW-steun 15 6,2% 7 7,5% 7 30,4% 29 8,1%

Kinderbijslag 5 2,1% 0,0% 0,0% 5 1,4%

Studiebeurs 1 0,4% 0,0% 0,0% 1 0,3%

Geen eigen inkomsten 25 10,3% 30 32,3% 2 8,7% 57 15,9%

Andere 3 1,2% 4 4,3% 1 4,3% 8 2,2%

Onbekend 7 2,9% 0,0% 0,0% 8 2,2%

Eindtotaal 242 100,0% 93 100,0% 23 100,0% 358 100,0%

WOONSITUATIE

WOONSITUATIE Ambulant OP TG Totaal

Vaste verblijfplaats 206 85,1% 66 71,0% 6 26,1% 278 77,7%

Verschillende verblijfplaatsen 10 4,1% 14 15,1% 2 8,7% 26 7,3%

Op straat 0,0% 3 3,2% 0,0% 3 0,8%

Instelling 17 7,0% 1 1,1% 12 52,2% 30 8,4%

Gevangenis 4 1,7% 7 7,5% 2 8,7% 13 3,6%

Een andere type verblijfplaats 2 0,8% 2 2,2% 1 4,3% 5 1,4%

Onbekend 3 1,2% 0,0% 0,0% 3 0,9%

Totaal 242 100,0% 93 100,0% 23 100,0% 358 100,0%

LEEFSITUATIE

LEEFSITUATIE Ambulant OP TG Totaal

Alleen 64 26,4% 13 14,0% 15 65,2% 92 25,7%

Met partner 62 25,6% 13 14,0% 1 4,3% 76 21,2%

Ouder(s) 80 33,1% 34 36,6% 1 4,3% 115 32,1%

Andere familieleden 6 2,5% 8 8,6% 1 4,3% 15 4,2%

Vrienden 8 3,3% 7 7,5% 3 13,0% 18 5,0%

Andere 18 7,4% 16 17,2% 2 8,7% 36 10,1%

Onbekend 4 1,6% 2 2,2% 0,0% 6 1,6%

Totaal 242 100,0% 93 100,0% 23 100,0% 358 100,0%


