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1 Registratie Patiëntkenmerken 2014 

1.1 Aantallen 

 

In 2014 werden er beduidend meer nieuwe 

behandelingen gestart dan in de twee vorige jaren. 

Deze stijging doet zich vooral voor in het 

ambulante programma en heeft te maken met de 

opstart van ambulante antennes in Halle en Kessel-

Lo. In het totaal werden er 332 behandelingen 

opgestart. 

Het totaal aantal mensen waarmee werd gewerkt 

in 2014 ligt hoger omdat op 1 januari van dat jaar 

er nog behandelingen doorliepen: in de 

therapeutische gemeenschap (TG)  20, in het 

ontwenningsprogramma (OP) 8 en in het 

ambulante programma 178. De ‘oude’ en de 

nieuwe cliënten samen geven een ‘caseload’ van 

538 voor het jaar 2014.  

De cijfers over kenmerken die hierna volgen, 

betreffen enkel de 'behandelingen in 2013 

opgestart'. 

 

 

 

1.2 Patiëntkenmerken 

1.2.1 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. 

 

Deze grafiek geeft aan dat het aantal vrouwelijke 

patiënten het laatste jaar terug gestegen is. Uit 

andere cijfers blijkt dat de populatie 

problematische drugsgebruikers voor 20% uit 

vrouwen bestaat. Enkel in het OP en de TG wordt 

dit percentage bereikt.  
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De gemiddelde leeftijd bij aanvang van de 

behandeling gaat op en af. Voor vrouwelijke 

patiënten was er het afgelopen jaar een lichte 

daling. De leeftijden van mannen en vrouwen 

groeien naar elkaar toe. 

  

 

 

 

Er is geen voor de hand liggende verklaring voor 

dit gegeven. De spreiding van de leeftijden volgt 

een voorspelbaar beeld: meer jonge patiënten 

ambulant en voor ontwenning, meer oudere in het 

ambulante programma en in de TG. Ontwenning 

kreeg minder jonge patiënten dan het vorige jaar, 

terwijl de TG wel iets meer jongeren kreeg. 

 

 

 

1.2.2 Herkomst 

Waar komen onze patiënten vandaan?  

In het ambulante programma in Asse bij Brussel, 

ligt het voor de hand dat patiënten 'uit de buurt' 

komen omdat ze zich wekelijks 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 en Oost Vlaanderen leveren een 

aantal cliënten ondanks het feit dat in de andere 

provincies er ook residentiële ontwennings 

behandelingen 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, wat een 

hele investering is, liever uit de buurt gaan om niet 

te veel oude bekenden tegen te komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 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 arbeidssituatie, het statuut op de arbeidsmarkt, 

laat een lichte verschuiving zien met iets minder 

werkenden en iets meer werkloosheid tegenover 

vorig jaar. 

 

 

 

Wat de concrete inkomsten betreft (voor de start 

behandeling) waarvan onze patiënten moeten 

leven, zien we de crisis toeslaan, wie zien iets 

minder werkenden en iets meer werkloosheid, het 

aantal niet-actieven verminderd daarentegen. Er is 

een grote stijging van patiënten die onderhouden 

worden door hun familie. OCMW steun stijgt 

vooral bij de TG populatie, en geen inkomen, ook 

geen steun, stijgt in de drie afdelingen. 
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1.2.4 Leefsituatie 

Opvallend is de grote groep die bij de ouders 

woont. Dat geldt voor de drie afdelingen. De 

gemiddelde leeftijd is nochtans 29 jaar! 

 

Dat bewijst dat de familieleden en voornamelijk de 

ouders sterk bij de problematiek berokken zijn en 

dus terecht door onze familiewerking een aanbod 

krijgen. 

De tweede grootste categorie zijn de alleen 

wonenden. 

 

 

1.3 Problematiek 

1.3.1 Voornaamste Product 

 

In de Ambulante programma’s laten zich een 

duidelijk tendensen aftekenen. Het aantal 

opiaatgebruikers dat een behandeling start daalt 

gestaag al is er een lichte heropleving. Zij maken nu 

nog 13% uit van het totaal, 6 jaar geleden was dat 

45%. De cannabis gerelateerde problematiek 

neemt toe, van 34% in 2010 tot 39% in 2014! 

Cocaïne houdt stand en amfetamine stijgt. 

 

De tendens in het Ontwenningsprogramma loopt 

gelijkaardig: opiaten verminderen, stimulantia licht 

stijgend (vooral toename cocaïne). Cannabis 

problematiek is wisselend. Wat opvalt is hier de 

aanwezigheid 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: 2014 = 31, één patiënt 

vertegenwoordigt 3,2% van de curve. Waar 

vroeger (voor 2000) het aandeel van de 

opiaatverslaafden nog dominant was is dat nu terug 

gebracht tot minder dan een derde. De stimulantia 

gebruikers (cocaïne plus amfetamine) vormen nu 

de grootste groep. Het aantal GHB-gebruikers 

bevestigt, cannabis loopt iets terug. 

 

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. Het intraveneus spuiten neemt in onze 

afdelingen in 2014 lichtjes toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Behandelkenmerken 

1.4.1 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 

ontwennings programma een uitgesproken 

eerstelijnscentrum is waarbij 50% geen 

professionele verwijzer vermeldt. Er zijn dus 

minder voorzieningen en artsen die naar OP De 

Spiegel verwijzen, op justitie na, in stijgende mate.  

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 ambulante programma neemt haar plaats als 

tweedelijns aanbod duidelijk in, meer mensen 

worden door welzijn, ggz en huisartsen verwezen, 

evenals door justitie. 

 

1.4.2 Onderlinge Doorverwijzingen 

 

Er wordt vooral verwezen van OP naar TG (14) en 

van TG en OP naar het ambulante aanbod in 

Kessel-Lo (AMB2). Tussen het ambulante 

programma in Asse en OP zijn er 2 cliënten heen 

en weer verwezen. 
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1.4.3 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 

einde.  

Onze 3 afdelingen hebben de reputatie om het 

cliënteel goed te doen aanhaken en voldoende lang 

in behandeling te houden. 

 

De ambulante afdeling slaagt erin 50% langer dan 3 

maanden in therapie te houden. De gemiddelde 

behandelduur bij wie ontslagen werd in 2014 was 

245 dagen of 8  maanden en de 50% grens 

(mediaan) lag op 98 dagen of 3 maanden. 

 

Het ontwenningsprogramma kent een gemiddelde 

verblijfsduur van 26 dagen bij de 100 ontslagen in 

2014. De mediaan is 23 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 (30%). Vorig jaar was de gemiddelde 

verblijfsduur 30 dagen, de mediaan 29 dagen. 

 

 

26 Bewoners hebben in 2014 de Therapeutische 

Gemeenschap verlaten. Als we naar de 

verblijfsduurverdeling kijken zien we een 

gemiddelde verblijfsduur van 238 dagen (bijna 8 

maanden), de mediaan ligt op 221 dagen, dit is een 

20 dagen meer dan het vorige jaar. 

 

 

 

 

 

 

 


