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Jaarverslag  

De Spiegel 2012 

1 Inleiding 

 

 

Elk jaar heeft iets bijzonders. 2012 herinnert 

worden als een 'tussenjaar', een jaar dat de 

voorbereiding vormt voor grotere veranderingen. 

We zijn het jaar ingegaan met de wetenschap dat 

we (ooit) bestuurlijk zullen overgaan naar de 

Vlaamse Gemeenschap en dat er een nieuwe 

algemeen directeur zal komen. We hebben in 2012 

ook een SWOT-analyse laten maken van onze 

organisatie en het directieteam gevormd in het 

werken met een lange termijn visie.  

 

1.1 Directiewissel 

 

Eind 2011 kondigde Paul Van Deun aan dat hij na 

33 jaar algemeen directeur van De Spiegel te zijn 

geweest terug in de behandelpraktijk stapt en de 

open gekomen plaats van afdelingshoofd van de 

ambulante werking in Asse zal invullen.  Bijgevolg 

moest er naar een nieuw algemene directeur 

worden gezocht.   

Dat is dan ook in de loop van 2012 gebeurd. Het 

spreekt voor zich dat zo een overgang gepaard 

gaat met onzekerheden, wennen aan een afscheid 

en wennen aan een algemeen directeur die deel 

gaat uitmaken van de dagelijkse werking. En het 

heeft allemaal wat meer tijd gevraagd dan 

oorspronkelijk verwacht om met behulp van een 

extern selectiebureau een geschikte kandidaat te 

vinden.  

Maar de investering heeft geloond in de persoon 

van Wim Meyvis die vanaf 1 januari 2013 in dienst 

is getreden. Wim startte ooit zijn carrière als 

maatschappelijk werker in De Spiegel en vervulde 

nadien verschillende directie posten in de 

geestelijke gezondheidszorg, het algemeen 

welzijnswerk en de bijzondere jeugdzorg. Hij zal 

onze organisatie de Vlaamse Gemeenschap 

inloodsen! 

1.2 Organisatieontwikkeling 

 

Aan Nils Van Uffelen werkend voor vzw Hefboom 

is gevraagd een SWOT- analyse te maken van onze 

organisatie. Sterkten en zwaktes, kansen en 

bedreigingen. Hiervoor voerde hij uitgebreide 

gesprekken met de directieleden, enkele 

bestuursleden, stafleden die vroeger 

verantwoordelijke posten hadden en enkele artsen. 

Het rapport werd in alle geledingen besproken. 

De belangrijkste conclusies waren dat er aan een 

langetermijnvisie dient te komen voor de ganse 

organisatie en er meer planmatig moet worden 

gewerkt in de afdelingen en op directieniveau   

Het directieteam volgde daarop verschillende 

sessies rond resultaatsgericht leidinggeven op basis 

van individuele doelstellingen en het beleidsplan.  

 

1.3 Vlaamse Gemeenschap 

 

Eind 2011 is duidelijk geworden dat in het kader 

van de 6e staatshervorming een groot gedeelte van 

de RIZIV-revalidatiesector zal overgeheveld 

worden naar de gemeenschappen. De 

drugshulpverlening is daar bij. 

Ook vandaag kunnen we nog niet schatten welke 

gevolgen dat zal hebben voor onze werking. Binnen 

de ziekteverzekering is duidelijk dat de 

overeenkomst die we met het RIZIV hebben het 

kader is waarbinnen we werken. Er is bepaald welk 

ziektebeeld de patiënt moet hebben willen we 

hem/haar een behandeling kunnen aanbieden. Ook 

de gehanteerde methoden in behandeling, evenals 

het aantal en de vorming van het personeel, en de 

wijze van rapporteren aan de mutualiteit van de 

betrokkene liggen vast. Deze laatste instantie 

betaalt dan de factuur van de behandeling op een 

persoonlijk remgeld na.  Zal dat zo blijven?  

Niemand die het weet, ook niet op ministeries en 

kabinetten. Vandaar dat we zelf het initiatief 

genomen hebben om binnen de vereniging van 

centra met een gelijkaardige RIZIV- conventie, de 

Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra 
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Verslaafdenzorg, een 'portfolio' te maken van wie 

we zijn en wat we vertegenwoordigen.  

Zo behandelen de 11 Vlaamse organisaties jaarlijks 

8500 patiënten met een drugsverslavingsprobleem, 

waarvan 4672  nieuwe en 3828  doorlopende 

behandelingen. Hiervoor stellen ze binnen de 

conventie alleen 330 fulltime-time equivalent 

medewerkers te werk. Er zijn diverse 

nevenprojecten met vaak tijdelijke financiering.  De 

jaarbegroting in 2010 bedroeg bijna 26 miljoen € 

met een jaarlijks groeipercentage van 3%. 

Met dit 'portfolio' zijn we gesprekken begonnen 

met de administratie van het Vlaams Agentschap 

Zorg en Gezondheid en met het kabinet van 

minister Vandeurzen. In een gemengde werkgroep 

van beleidsmensen en mensen uit het werkveld 

samen met VAD wordt nu aan een 'groenboek' 

gewerkt die het toekomstige beleid vorm moet 

geven. Eén ding is alvast duidelijk. De overgang zal 

zich niet voor 1 Jan 2015 realiseren. 

 

 

2 Therapeutische Gemeenschap 

2.1 Bezettingsproblematiek 

 

Op 1 januari 2012 verbleven er slechts 13 

bewoners in de therapeutische gemeenschap: 10 in 

de leefgroep en 3 in het tussenhuis.  Dit bijzonder 

lage cijfer is te verklaren door een periode van 

grote drop-out in het najaar van 2011: 4 

tussenhuisbewoners werden voor een lange 

periode geschorst en enkele leefgroepbewoners 

haakten veel te vroeg in het programma af. 

In 2012 werden 22 nieuwe bewoners opgenomen 

in de therapeutische gemeenschap.  Het ging om 3 

vrouwen en 19 mannen. 

Het duurde tot mei 2012 vooraleer de 

onderbezetting werd omgezet in een bezetting van 

100%.   

Dit maakte ons eens te meer duidelijk dat er werk 

gemaakt moest worden van de instroom.  Eén van 

de beleidsdoelstellingen werd dan ook het 

verhogen van de instroom van nieuwe cliënten. 

Verschillende initiatieven werden op touw gezet: 

• externe bekendmaking van de werking 
van de therapeutische gemeenschap via 
enkele gerichte bezoeken aan mogelijke 
verwijzers 

• overleg met het eigen 
ontwenningsprogramma met het oog op 
het verlagen van de drempel voor 
bewoners van OP om de stap te zetten 
naar de TG 

• vernieuwde bekendmaking van het IRIS-
project, de vrouwgerichte behandeling 
doorheen het OP en de TG 

Op 31 december 2012 verbleven er 18 bewoners 

in de therapeutische gemeenschap: 14 in de 

leefgroep en 4 in het tussenhuis.  16 zijn 

mannen.  Weerom slechts 2 vrouwen.   

De bezetting op het einde van het jaar is goed.  De 

verhouding mannen-vrouwen blijft een heikel punt. 

 

2.2 Teamsamenstelling 

 

Het TG-team kende weinig wijzigingen tijdens het 

voorbije jaar.  Katrien Verbelen keerde terug uit 

bevallingsverlof.  Jelle Wijers, die haar verving, 

verliet De Spiegel.  Jill Sweijgers ging in 

zwangerschapsverlof en werd vervangen door 

Marjolein Stas. 

 

 

3 Ambulante drugszorg Asse 

3.1 Bezettingsproblematiek 

 

Het ambulante programma in Asse kampte in 2011 

en ook in 2012 met een onderbezetting. De reden 

daarvoor is onder andere de gebrekkige 

therapietrouw van de ambulante cliënt. Dat gaat 

uiteraard samen met zijn problematiek die van 

lange duur is en gekenmerkt door vallen en 

opstaan. Een regelmatig therapiebezoek lijdt 

daaronder, maar juist op de moeilijke momenten 

kunnen we het contact niet verbreken. Het gevolg 

is dat een derde tot een kwart van de geplande 

gesprekken niet doorging, met verminderde 

inkomsten tot gevolg.  
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Andere oorzaken zijn het verminderd aantal 

heroïnomanen, die normaal regelmatig langskomen 

om substitutie medicatie en dus makkelijker 

regelmatig gesprekken hadden. De afstand naar het 

centrum speelt soms ook een rol, vooral in de 

winterperiode en cliënten met werk zitten soms in 

dusdanig wisselende shiften dat het moeilijk 

afspraken maken is.  

Die van onze strategische doelstellingen voor 2012 

gingen dan ook over de bezettingsproblematiek: 

cliënten bewustmaken van de noodzaak regelmatig 

op gesprek te komen, efficiënter omgaan met de 

mogelijkheden van een cliënt en meer nieuwe 

cliënten laten aanhaken.  

3.2 Teamsamenstelling 

Het ambulant team is in het afgelopen jaar wat 

onstabiel geweest op 3 vlakken: administratie en 

onthaal, het artsenteam en op het niveau van de 

afdelingsleiding. Naar het eind van het jaar heeft 

alles zich opgelost. 

We hebben veel moeite gehad om Griet Vander 

Auwera, halftijdse verpleegster en 

onthaalmedewerkster te vervangen. Enkel 

verpleegkundigen zijn in die baan gestart meer 

hebben het om uiteenlopende redenen niet 

volgehouden. Toen ook de andere halftijdse 

secretaresse in oktober de dienst verliet hebben 

we het geweer van schouder veranderd en zijn we 

op zoek gegaan naar een fulltime medewerker 

voor het onthaal en de administratie. Het succes 

op dat vlak is voor het volgende jaarverslag. 

Ondertussen hebben we regelmatig beroep 

kunnen doen op Sam Destoop als interim. 

Het medisch team verloor eind 2011 dr. An De 

Valck die een opleiding in Nederland is gaan volgen 

en moest het gedurende verschillende maanden 

zonder dr. Stefaan Blancke stellen. Ter vervanging 

van An is dr. Ilse Collier in dienst gekomen, en in 

afwachting van de terugkomst van Stefaan konden 

we beroep doen op een oudgediende dr. Dirk 

Scheire en tijdelijk op dr. Kristl Dobbelaere. Onze 

zoektocht naar een psychiater had bijna succes, 

maar ook dat werd te vroeg afgeblazen. Een 

constructie met het UZ-Brussel zal echter in 2013 

soelaas bieden.  

En zolang er geen nieuw algemeen directeur 

gerekruteerd was en ingewerkt heeft Paul Van 

Deun ad interim de leiding van de ambulante 

afdeling op zich genomen. Vic Everaert heeft zolang 

de dagelijkse werking gecoördineerd. 
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4 Registratie Patiëntkenmerken 2012 

4.1 Aantallen 

 

Het aantal behandelingen dat elk jaar wordt 

opgestart in één van de  drie afdelingen blijft over 

de jaren gelijklopend. In het ambulante centrum in 

Asse waren dat 123 behandelingen, in het 

ontwenningsprogramma en in de therapeutische 

gemeenschap in Kessel-lo respectievelijk 83 en 22. 

Ongeveer evenveel mensen gingen ook dat jaar 

met ontslag.  

In het ambulant programma en in de 

therapeutische gemeenschap waren er bij het begin 

van het jaar nog respectievelijk 120 en 13 patiënten 

wier behandeling doorliep.  

De "caseload" die elke afdeling jaarlijks behandeld 

is voor het ambulant programma 243 eenheden 

groot, voor het ontwenningsprogramma 89 en 

voor de TG 35. 

De cijfers die hierna volgen betreffen enkel de 

'behandelingen in 2012 opgestart'. 

 

 

 

4.2 Patiëntkenmerken 

4.2.1 Geslacht en leeftijd 

 

Behandelingscentra voor drugsgebruikers, 

ambulant of residentieel, hebben doorgaans een 

grote meerderheid aan mannelijke cliënten. Zij 

spannen zich dan ook in om "vrouwvriendelijker" 

te worden en de drempels voor vrouwen om in 

behandeling te komen zoveel mogelijk te slopen. 

Dat gebeurt van jaar tot jaar met wisselend succes. 

We geven in deze grafiek de evolutie over de jaren 

van het percentage vrouwen (het percentage 

mannen laat zich daaruit makkelijk afleiden!). 

Door dit grote verschil in aantal mannen en 

vrouwen in de drugshulpverlening is het belangrijk 

om de kenmerken van mannen en van vrouwen 

apart te beschrijven. Bij gemiddelden verdwijnt de 

kleinste groep uit beeld! We doen dit in ons 

uitgebreide rapport maar voor het jaarverslag 

zullen we ons beperken tot 'enkele' cijfers voor de 

ganse organisatie of voor elke afdeling afzonderlijk. 

Waar er grote verschillen zijn tussen mannen en 

vrouwen zullen we dat vermelden. 
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De gemiddelde leeftijd bij aanvang van de 

behandeling stijgt in alle drie de afdelingen. Op 6 

jaar tijd is er 2 tot 3,8 jaar bijgekomen. De stijging 

is het grootst in de ambulante afdeling. Daar is de 

gemiddelde leeftijd van vrouwen iets hoger dan die 

van mannen. 

 

 

 

De therapeutische gemeenschap verklaart de 

stijging in de laatste jaren doordat ze opnames 

realiseerden van patiënten die al een stuk in de 

veertig waren. Het ging hier om langgestraften, die 

in het kader van een voorwaardelijke 

invrijheidstelling een hulpvraag stelden. 

 

 

 

De leeftijd curves tonen aan dat de grootste groep 

achteraan de 20 is tot vooraan de dertig. Er is een 

kleine piek van jongeren (18- 22j) die vermoedelijk 

in een vroeg stadium van hun problematiek een 

hulpvraag stellen. 

4.2.2 Herkomst 

Waar komen onze patiënten vandaan?  

 

In het ambulante programma in Asse bij Brussel, 

ligt het voor de hand dat ze 'uit de buurt' komen 

omdat ze wekelijks zich moeten verplaatsen. Het 

merendeel komt dan ook uit Vlaams-Brabant, met 

een zeer beperkt aantal uit Brussel. Het aandeel 

van Oost- Vlaanderen (Dendermonde Aalst) loopt 

terug. 

 

 

 

 

In het ontwenningsprogramma komt men 

voornamelijk uit 3 provincies. Antwerpen en de 

Kempen zijn doorgaans goed vertegenwoordigd. 

Ook Limburg levert een aanzienlijk aantal cliënten 

ondanks het feit dat in de andere provincies er ook 

residentiële ontwenningsbehandelingen worden 

aangeboden. Mogelijk speelt hier de regelmatige 

overbezetting van de ontwenningscentra een rol, 

afgeschrikt door een wachtlijst wijkt men uit naar 

een andere provincie. 
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Bij de therapeutische gemeenschap is de spreiding 

van de herkomst nog groter. Dat is ook begrijpelijk 

omdat er bv. in Antwerpen geen TG is, en omdat 

mensen voor een langere behandeling, die een hele 

investering is, liever wat uit de buurt gaan om niet 

te veel oude bekenden tegen te komen.  

 

 

4.2.3 Opleiding - Arbeid - Inkomen 

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, een eigen inkomen dus.  

De opnamesituatie en het acute van de 

problematiek belet patiënten van de residentiële 

afdelingen om te werken. Zij zijn dan bij gevolg ook 

meer afhankelijk van uitkeringen of van het 

OCMW. 

 

Slechts 1 bewoner behaalde zijn diploma van het 

secundair onderwijs in de TG.  Zowat 80% geraakt 

niet verder dan de tweede graad van het secundair 

onderwijs of het BSO (vaak niet tot getuigschrift). 

 

6 van de 22 bewoners in de TG waren nog aan het 

werk vóór hun opname.  De anderen waren 

werkloos (5) of niet actief (leefloon / detentie / 

niets). 
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4.2.4 Leefsituatie 

Bij dit overzicht maken we onderscheid tussen 

mannen en vrouwen en niet tussen afdelingen. 

Meer vrouwen dan mannen leven samen met een 

partner en of kinderen, hun leefsituatie is minder 

alleen. Het aandeel van de categorie 'wisselende 

leefsituaties' is bij vrouwen ok iets hoger. 

Samenleven met een partner en /of kinderen (1 op 

3) is mogelijk een hindernis om in behandeling te 

gaan of zeker om zich te laten opnemen. 

 

Opvallend is ook dat een derde nog bij ouders 

woont. Betreft dit voornamelijk jonge mensen? 

Voor de helft gaat dat op (jong<22) maar de 

andere helft is ouder dan 22. Boven de 34 zijn het 

uitzonderingen. Dat bewijst dat de familieleden en 

voornamelijk de ouders sterk bij de problematiek 

berokken zijn en dus terecht door onze 

familiewerking een aanbod krijgen. 

 

4.3 Problematiek 

4.3.1 Voornaamste Product 

In het Ambulante programma in Asse laat zich een 

duidelijke tendens aftekenen. Het aantal 

opiaatgebruikers dat een behandeling start daalt 

gestaag. Zij maken nu nog 20% uit van het totaal, 6 

jaar geleden was dat 45%. De cannabis 

gerelateerde problematiek neemt duidelijk toe, van 

20% in 2007 tot 37% in 2012! De stimulantia, 

cocaïne en amfetamine houden stand en 

verminderen zeker niet. 

 

 

 

De tendens in het Ontwenningsprogramma loopt 

gelijkaardig maar is minder uitgesproken: opiaten 

verminderen, stimulantia licht stijgend. Cannabis 

problematiek is wisselend. Het meest opvallende is 

hier de stijging van de categorie GHB en 

Benzodiazepines, maar de nadruk ligt op het eerste 

product. GHB of 'Liquid XTC' is een zeer 

verslavend middel dat regionaal vooral in de 

Kempen is gekend (en Nederland). 
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Bij de Therapeutische Gemeenschap zien we een 

veel grilliger patroon te wijten aan het kleine aantal 

opnames elk jaar: 2012 = 22, één patiënt 

vertegenwoordigt 5% van de curve. Waar vroeger 

(voor 2000) het aandeel van de opiaatverslaafden 

nog dominant was is dat nu terug gebracht tot 

ongeveer een derde, gelijk aan de stimulantia 

gebruikers. Het aantal GHB-gebruikers gaat in 

stijgende lijn. 

 

 

De wijze van gebruik hangt nauw samen met het 

voorkeursproduct (cannabis maar ook heroïne 

worden geïnhaleerd, en dat laatste ook gespoten). 

Het spuitgedrag is echter sterk regionaal bepaald. 

Het is meer 'in de mode' in Antwerpen en Limburg 

en het noorden van Vlaams-Brabant dan in de 

streek van Asse waar het ambulante programma is 

gevestigd. 

 

4.4 Behandelkenmerken 

4.4.1 Verwijzers 

Om de variabele "verwijzer" te scoren gaan we 

voort op de verklaring van de patiënt, die de vraag 

wisselend interpreteert. Toch valt het op dat het 

ambulante programma een uitgesproken 

eerstelijnscentrum is waarbij 60 geen professionele 

verwijzer vermeldt. Er zijn dus weinig 

voorzieningen die naar De Spiegel in Asse 

verwijzen, op justitie na.  

De TG laat een ander patroon zien: het is vooral 

de gespecialiseerde drugshulpverlening die 

patiënten aanlevert. Dat is ook begrijpelijk omdat 

een langdurige en zeer restrictieve opname goed 

geïndiceerd en goed voorbereid moet worden, wat 

in de gespecialiseerde drugshulpverlening kan.  

 

Het ontwenning programma ligt daar tussen in 

deels verwijzingen deels eigen initiatief of 

omgevingsinitiatief van de patiënt.  

 

Globaal valt er op dat andere gezondheidswerkers 

(artsen, klinieken, geestelijke gezondheidszorg en 

welzijn) in aantal heel miniem vermeld worden en 

in onze statistieken voorkomen. 
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4.4.2 Eerste behandeling 

Of de behandeling in De Spiegel de allereerste 

keer is dat men voor zijn drugsgebruik in 

behandeling komt is een nieuwe variabele die in 

2012 is toegevoegd. 

 

 

Deze grafiek maakt geen onderscheid tussen de 

afdelingen maar wel tussen de 'voornaamste' 

producten. 

We zien dat voor de ganse organisatie het in 2012 

1/3e volledig nieuwe patiënten betrof die voor het 

eerst een behandeling aanvatten. Evenveel zijn 

'terugkomers', mensen die eerder al contact 

zochten en vaak voortijdig afhaakten maar ons nog 

kennen wanneer het terug nodig is. Een laatste 

derde is elders al in behandeling geweest. Globaal 

genomen betreft 2/3e een heropstartende 

behandeling.  

De meeste 'nieuwe' patiënten hebben een 

cannabisprobleem. Vooral opiaatverslaafden zijn 

terugkeerders evenals de alcoholisten (klein 

aantal). Daarnaast levert cocaïne de meeste 

nieuwkomers op. 

4.4.3 Behandelduur 

De behandelduur, de tijd dat we patiënten in 

behandeling kunnen houden, is de belangrijkste 

indicator voor succes. Een behandeling die korter 

dan 3 maanden duurt heeft weinig effect, tenzij het 

een vervolg behandeling is. Bij erg lange 

behandelingen kunnen ook vragen worden gesteld 

al is de problematiek soms chronisch en is een 

langdurige behandeling ook niet altijd even 

intensief, en dus toch nuttig. 

De behandelduur kan uitgedrukt worden in 

gemiddelden en medianen als beschrijvende 

statistieken. We geven er ook de 'retentiecurves' 

bij die een beter idee geven van de behandelduur. 

Deze dienen gelezen te worden als volgt: op 

moment 0 is 100% aanwezig. In het begin haken er 

meer mensen af, na verloop van tijd wordt de 

curve vlakker met minder afhakers of therapie 

beëindigers.  

Onze 3 afdelingen hebben de reputatie om het 

cliënteel goed te doen aanhaken en voldoende lang 

in behandeling te houden. Dat geldt ook voor de 

ambulante afdeling die zich op de eerste lijn 

bevindt en toch 60% langer dan 3 maanden in 

therapie kan houden. De gemiddelde behandelduur 

bij wie stopte in 2012 was 320 dagen of 10 

maanden en de 50% grens (mediaan) lag op 140 

dagen of iets meer dan 4 maanden. 

 

 

Het ontwenningsprogramma kent een gestage 

stijging van haar gemiddelde verblijfsduur 

(uitgedrukt in weken). De gemiddelde verblijfsduur 

is nu 30 dagen of één maand, en de mediane is 26 

dagen (het punt waarop de helft langer blijft en de 

andere helft korter). De eerste twee weken haakt 

er telkens 20% af, maar daarna is de kans groot dat 

men het vooropgestelde programma dat 6 weken 

duurt voleindigt. Zo zijn er 36 patiënten geweest 

die het programma positief hebben afgerond, 29 

verlieten het tegen advies en 27 werden geschorst. 
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17 bewoners hebben in 2012 de Therapeutische 

Gemeenschap verlaten.  6 daarvan deden dit na het 

voleindigen van de tussenhuisfase.  11 verlieten 

voortijdig het programma.   

Als we naar de gemiddelde verblijfsduur en de 

verblijfsduurverdeling kijken zien we een 

gemiddelde verblijfsduur van 246 dagen (6 

maanden), de mediaan ligt op 154 dagen. Wat de 

verdeling betreft, een groep van 7 bewoners, die 

het programma al verlieten vóór het einde van de 

tweede maand (dit naast een groep van 6 cliënten 

die langer dan een jaar in behandeling waren). 

Deze cijfers leren ons twee dingen: 

• Enerzijds verlaten te veel cliënten het 
programma te vroeg.  Als antwoord op de 
vroege drop-out denken we aan een 
onthaalfase.  Deze fase situeert zich 
binnen de schoot van de TG, maar sluit 
naadlozer aan op het individuele proces 
van de cliënt in het 
ontwenningsprogramma en gunt de cliënt 
de tijd om kennis te maken met de 
werking van de TG, om de motivatie aan 
te scherpen, om de eigen 
behandeldoelstellingen helder te krijgen. 

• Anderzijds is een grote groep van cliënten 
erg lang in behandeling in de TG. Gezien 
het TG-programma gericht is op de re-
integratie is een belangrijk aandachtspunt 
om bewoners tijdig naar het tussenhuis te 
laten doorstromen. 

 

•  

 

 

 


