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Free Clinic vzw 
Free Clinic vzw is een Antwerpse organisatie die zich richt op maatschappelijk kwetsbare 
groepen met een specifieke aandacht voor mensen met een problematiek van 
middelenafhankelijkheid. 

We ijveren voor een solidaire samenleving die ook aan mensen met een middelenprobleem 
de nodige kansen biedt. Free Clinic vzw werkt zonder onderscheid te maken tussen sociale of 
culturele achtergrond, nationaliteit of sociaal-administratief statuut van haar publiek. 

De activiteiten van de organisatie situeren zich in de doorsnede van gezondheidszorg en 
algemeen welzijnswerk. Al meer dan 35 jaar staat Free Clinic vzw garant voor vlot 
toegankelijke gezondheidszorg in de meest brede betekenis: welbevinden op lichamelijk, sociaal 
en psychisch vlak. Doorheen de tijd is de organisatie uitgegroeid tot een expertisecentrum op 
het terrein van middelenafhankelijkheid binnen en buiten de Antwerpse regio. 

Middelenafhankelijkheid bekijken we als een complexe chronische aandoening die een 
veelzijdig en genuanceerd antwoord vergt. 

Met een ruim scala aan voorzieningen bieden we een laagdrempelig, makkelijk toegankelijk 
aanbod voor een doelgroep die moeilijk aansluiting vindt bij andere dienstverlening. Opzet is 
om samen met onze cliënten hun leefsituatie te verbeteren en de kwaliteit van hun leven te 
verhogen. 
 

Werkingsprincipes 

Free Clinic vzw benadert middelengebruik steeds vanuit een gezondheids- en 
welzijnsperspectief. De organisatie staat voor een hulpverleningsaanpak die gericht is op 
individueel welzijn en emancipatie en tot doel heeft mensen en of groepen in staat te 
stellen om hun eigen situatie te verbeteren. Deze empowerende benadering heeft bewezen 
gunstige effecten op het maatschappelijk functioneren van de doelgroep. 

Om dit te realiseren putten we uit een breed palet van schadebeperkende strategieën en 
‘evidence-based’ hulpverleningsmodellen. Deze zijn allen gericht op het verminderen of 
beperken van de mogelijke schade als gevolg van middelengebruik, zowel voor het 
betrokken individu als voor zijn directe omgeving en de ruimere samenleving. Veeleer dan het 
middelengebruik te veroordelen, aanvaarden we dit als een gegeven en zoeken we samen met 
de cliënt naar pragmatische oplossingen voor de mogelijke schade die volgt uit het gebruik. 

Met een zeer laagdrempelig en gedifferentieerd aanbod trachten we aansluiting te zoeken 
en een vangnet te vormen voor gebruikers die elders binnen het hulpverleningslandschap 
moeilijk of niet (meer) terecht kunnen. Free Clinic vzw wil een passend antwoord te geven op 
elke hulpvraag, op elk niveau van motivatie en op elke mate van 
veranderingsbereidheid van de cliënt. Als zodanig beslaat onze zorg-op-maat-benadering 
het brede continuüm van middelenafhankelijkheid, van gebruik tot het beperken of beëindigen 
van het gebruik, laagdrempelige beschikbaarheid, gerichte therapeutische interventie, 
preventie van schade, sociale activering, … . 
 
Free Clinic vzw heeft haar werking uitgebouwd rond 4 pijlers : 
 

 hulpverlening en behandeling 

 straathoekwerk 

 geïndiceerde en selectieve preventie 

 sociale activering.  
 

Dit vertaalde zich in 2014 in 9 deelwerkingen met eigen methodieken en een team van 59 
medewerkers. 
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FREE CLINIC VZW IN 2014 

 

In 2014 werkte onze organisatie grotendeels op hetzelfde elan verder. De 
werking bleef garant staan voor een laagdrempelig, onvoorwaardelijk aanbod 
voor mensen met een drugsproblematiek, zeker voor hen die elders moeilijk 
terecht kunnen of afgehaakt zijn.  

2014 was echter ook het jaar 
waarin we onze Straathoek-
werking dienden te beëindigden. 
Het convenant voor het 
laagdrempelig werken op straat 
en in het milieu van de 
doelgroep wordt niet meer 
verder gezet na 2014. We 
betreuren deze beslissing, 
temeer omdat met het stopzetten 
van deze werkvorm tegelijkertijd 
ook een belangrijke signaal-
functie verdwijnt.  

In de huidige samenleving die gekenmerkt wordt door toenemende armoede, 
meer mensen die hun weg niet meer vinden, het risico van radicalisering bij 
risicojongeren,... heeft het laagdrempelig werken met moeilijk bereikbare 
groepen zeker zijn plaats. Het zoeken van contact, het bieden van kansen tot 
dialoog, het aanspreken van mensen op hun mogelijkheden, het signaleren 
van noden bij beleidsmensen en voorzieningen e.d. zijn acties die mee kunnen 
bijdragen aan het integreren van mensen die de pedalen kwijt zijn en geen 
aansluiting vinden in onze samenleving.   

Concreet betekende deze beleidsbeslissing voor de vzw dat drie 
straathoekwerkers in opzeg werden gezet. Eén van deze drie medewerkers 
hebben we een andere functie kunnen aanbieden binnen het Activeringsluik. 
De andere twee zullen beiden in  het voorjaar van 2015 de werking verlaten.  

Ondanks dit negatieve nieuws bleven de betrokken collega’s, samen met hun 
meest directe collega’s van het Activeringsluik, De Nomaad, zich volop 
inzetten. Samen met de hele ploeg werd voor de 2de maal de bijkomende 
dagopvang in de Winterwerking georganiseerd. Zij vormden een noodzakelijke 
aanvulling voor deze extra opdracht. Als er opnieuw een dagopvang komt 
zullen we hen missen.  
 

De andere overeenkomsten met de Stad Antwerpen bleven behouden en 
daarmee dan ook ons gedifferentieerd aanbod: mobiel werk in het MSOC, het 
PROject, Bubbels & Babbels, ons Activeringswerk met daarbij Buro Aktief en 
de Spuitenpatrouille. 
 



 

Ja
ar

v
er

sl
ag

 F
re

e 
C

li
n
ic

 v
zw

 2
0
1
4

 

6 

 

Op 2 september 2014 bracht 
burgemeester Bart De Wever een 
bezoek aan onze organisatie. Het 
bood ons de kans om aan te tonen  
dat ons aanbod een belangrijk 
onderdeel is van een globale 
benadering van de drug-
problematiek in de Stad Antwerpen. 
Dit wordt bevestigd in de 
continuering van de overeen-
komsten met de Stad.1  

 

Drughulpverlening verhuist naar het Vlaamse beleidsniveau 

De aangekondigde overgang van de drughulpverlening van het Federale naar 
het Vlaams beleidsniveau in het kader van de zesde staatshervorming werd in 
2014 nog niet gerealiseerd. De bevoegdheidsoverdracht is dan wel vastgelegd, 
de effectieve uitvoering daarvan zal voor ons pas na 2017 een feit zijn. Wel 
werden het afgelopen jaar reeds enkel belangrijke voorbereidende stappen 
gezet. Zo maakte Minister Vandeurzen reeds duidelijk dat de verslavingszorg 
zal 'ingekanteld' worden in de Geestelijke gezondheidszorg. Wat dat concreet 
zal betekenen blijft echter nog onduidelijk en is onderwerp van de verdere 
voorbereidende werkzaamheden. 

Voor de doelgroep waar Free Clinic, en bij uitbreiding de verslavingszorg zich 
op richt, is het van belang dat we blijven ijveren voor een eigen plaats. Dit  om 
te voorkomen dat onze gespecialiseerde zorg verdwijnt in de grote structuren 
van de geestelijke gezondheidszorg. Het categoriale aanbod blijft noodzakelijk 
maar moet uiteraard ingebed worden in een ruim en geïntegreerd 
samenwerkingskader.    

 

De ontwikkeling van Activeringscentrum De Nomaad 

In de praktijk hebben de teamleden van het Activeringsproject, Buro Aktief, de 
Spuitenpatrouille en in 2014 ook nog de Straathoekwerkers, zich verenigd in 
De Nomaad. Zij organiseren een ruim aanbod aan activiteiten (zie verder in dit 

jaarverslag) waarmee onze doelgroep (sociaal) geactiveerd wordt.  

Een pijnlijk manco is nog steeds het ontbreken van een vaste locatie van 
waaruit alle activiteiten kunnen worden opgezet. Eind 2013 hadden we een 
eindelijk een pand ter onze beschikking, dat echter door het stadsbestuur niet 
geschikt bevonden werd als locatie. Ondertussen moeten we gefrustreerd 
melden dat er nog geen alternatief is.  

Hoewel er erkenning is voor het aanbod dat we organiseren, ervaren we op 
voorlopig weinig engagement om daarvoor een geschikte locatie te vinden. De 
medewerkers van de Nomaad blijven met enthousiasme en met succes hun 

                                                 
1
Bij het schrijven van deze tekst dook plots het Antwerpse Drugsbeleidplan 2015 op in de pers. Dit 

beleidsdocument is door het stadscollege goedgekeurd en werd binnenskamers opgemaakt. De actoren  
die het plan ten uitvoer brengen, hebben de tekst bij navraag gelukkig per mail ter inzage gekregen.  
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activiteiten organiseren maar zitten op een ‘schupstoel’: ze ontberen een 
noodzakelijk thuisbasis die er hopelijk in 2015 toch gerealiseerd zal kunnen 
worden.   

 

Bijkomende Dagopvang tijdens de Winterwerking van de Stad 

Antwerpen 

Ook in 2014 was Free Clinic één van de dragende krachten achter de 
winterdagopvang (dec 2014 – maart 2015). Het aanbod dat door de Nomaad 
georganiseerd werd, was nog ruimer dan de vorige editie. Naast de 
weekdagen in de Sint Walburgiskerk was er ook weekendaanbod in de 
lokalen van Filet Divers in de Rolwagenstraat. Deze realisatie kwam tot stand 

vanuit een positieve samen-
werking tussen het OCMW, de 
parochie Sint Walburgis, 
Caritas, Filet Divers en Free 
Clinic vzw.  Dit jaar konden we 
voor de winterwerking tijdelijke 
een aantal extra mensen 
aantrekken. We kozen ervoor 
om hiervoor 3 ervaringswerkers 
aan te werven. die een grote 
meerwaarde bleken te zijn voor 
de werking. 

 

Strategisch beleidsplan 

Ook in 2014 was het strategisch beleidsplan 2014-2018 richtinggevend voor 
de werking van de vzw. Op het eerste evaluatiemoment eind 2014 bleek dat 
het merendeel van de vooropgezette doelstellingen voor dit werkjaar werden 
behaald, dan wel dat er hieromtrent behoorlijke vorderingen gemaakt werden.  
Tegenover de vloed van uitdagingen waar de organisatie voortdurend mee 
geconfronteerd wordt, biedt dit beleidsplan een goed kompas. De tijdspanne 
van 4 jaar laat tevens toe dat een aantal acties de nodige tijd krijgen om te 
groeien. Tegelijkertijd zorgt het “eigenaarschap” van de verschillende acties 
door medewerkers van de diverse deelwerkingen ervoor dat het plan ook 
voldoende gedragen en doorleefd blijft.  
 

 
De Gezondheidsdag  

Na het succes van de eerste 
Gezondheidsdag in 2013 vond op 25 
september een tweede editie plaats 
van dit evenement op het 
Deconinckplein. De Gezondheidsdag 
is een initiatief van Free Clinic vzw 
waarbij we samen met diverse 
partnerorganisaties onze doelgroep 
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een informatieve en ontspannende namiddag willen aanbieden. Opzet is 
om via diverse stands en activiteiten informatie te geven over bv. 
reanimatietechnieken, veiligheidshouding, voetverzorging, TBC, anticonceptie, 
SOA's,  … We richten ons in eerste instantie naar een doelgroep die in precaire 
omstandigheden leeft. Voor de tweede editie werkten we hiervoor ondermeer 
samen met ’t Vlot, Buurthuis De Buurt, De Biekorf, Ghapro, Dokters van de 
Wereld, Breakline en Buurtsport. Ook was er een vertegenwoordiging van het 
ganse Antwerpse drughulpverleningsaanbod. De Gezondheidsdag werd door 
alle betrokkenen positief geëvalueerd en zal ook in 2015 georganiseerd 
worden.   
 

Impulsplan vzw 

We kozen in 2014 voor de vlucht vooruit. Om een aantal werkingen voluit de 
kans te geven zich te ontwikkelen, werd beslist om een deel van de financiële 
reserves die onze vzw in het verleden kon opbouwen, te investeren. De Raad 
van Bestuur en de Adviesraad besloten samen om op drie terreinen een 
financiële impuls te geven 

Om de ontwikkelingen binnen de Nomaad mogelijk te maken wordt er budget 
beschikbaar gemaakt om voor 21 maanden een extra medewerker in dienst te 
houden. Het wegvallen van het Straathoekwerk wordt erg gevoeld bij de 
Nomaad. De straathoekwerkers waren het laatste jaar immers geïntegreerd in 
het Nomaad-team. Door het Impulsplan kan het werk voor één 
straathoekwerker tijdelijk behouden blijven. 

Daarnaast wordt ingezet op het verderbestaan van Plug-INN. Plug-INN richt 
zich op jongeren met problematisch middelgebruik. Dit project wordt 
gesubsidieerd vanuit het Verslavingsfonds (aanvankelijk Federaal, nu 
Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaanderen) tot eind oktober 2015. We hopen 
op een verlenging. Plug-INN is een belangrijk element in de toekomstige 
ontwikkeling van onze organisatie. We beslisten daarom om budget te 
voorzien om de werking te continueren, ook als er geen subsidiëring van 
Vlaanderen volgt.   

Eveneens wordt binnen het Impulsplan budget vrijgemaakt om een pand aan 
te kopen voor Plug-INN en het Drugsinformatiepunt.  Ook al is de verdere 
subsidiëring van Plug-INN onduidelijk, toch kiezen we er voor om volop in te 
zetten op jongeren. We willen nieuwe doelgroepen aantrekken en daarvoor is 

een andere locatie dan het MSOC op de 
Schijnpoortweg nodig. 
 

Studienamiddag Hepatitis C 

Op 25  februari 2014 organiseerde Free Clinic vzw 
in samenwerking met het Gebruikers-Overleg-
Antwerpen (GOA), Spuitenruil, en ZNA een 
preventiedag over Hepatitis C. Een volle aula was 
getuige van boeiende uiteenzettingen en 
getuigenissen. Onder de aanwezigen was een 
opmerkelijk groot aandeel mensen van onze 
doelgroep, waarmee het doel meer dan bereikt 
was. 
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10 jaar kamp Activering 

Eind juni ging Activering voor de 10de keer op 
kamp. 41 gasten ruilden  drie dagen de stad 
voor de bossen van  Zandvliet. Dit gebeuren 
ging niet ongemerkt voorbij. De sfeer was 
goed, het weer zat mee, zowel gasten als 
begeleiders spraken van één van de betere 
edities. Er werd terecht gevierd met fanfare 
en taart. Het blijft een curieus evenement met 
bijzondere sociologische kenmerken. Maar in 
eerste instantie is het een jaarlijkse belevenis 
voor mensen die de stadsjungle tijdelijk ruilen 
voor samenhorigheid in het groen. Dank aan 
alle begeleiders en vrijwilligers die er 
opnieuw iets moois van maakten.  
 
Financiële situatie 

Ook op financieel vlak werd 2014 redelijk gunstig afgesloten. Ondanks eerder 
pessimistische verwachtingen werd dankzij een doorgedreven voorzichtig 
financieel beleid slechts een zeer beperkt verlies geboekt. We konden onze 
reserves dan wel niet versterken, de financiële situatie blijft wel gezond.  

 

Sponsoring 

In 2014 hebben we via verschillende bronnen sponsoring ontvangen. Via 
Music For Life kregen we verscheidene ondersteunende reacties en de actie 
bracht ongeveer 1.000€ op. Daarnaast konden we dankzij een schenking van  
het schoenbedrijf Torfs werd een bestelwagen aankopen. Verder vielen we in 
prijzen met een bekroond eindwerk Elisabeth Van Goethem, een studente die 
vorig jaar binnen het MSOC stage liep. Zij won de eerste prijs Fonds Piet 
Cleemput van de Koning Boudewijstichting en schonk 2.500 eur aan onze 
organisatie. 

 

Dirk Rombouts en Tino Ruyters 
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HET MSOC ANTWERPEN IN 2014 
 
Populatie 

In 2014 registreerden we 724 mensen die een beroep deden op het MSOC en 
op het PROject. We zagen in het MSOC wekelijks gemiddeld 268 

verschillende cliënten.  Gemiddeld 21 vrouwen per week vonden het 
afgelopen jaar de weg naar het PROject.  Voor beide werkingen samen  
vertaalt zich dit in ongeveer 900 contacten per week. Bovenstaande cijfers 
tonen aan dat mensen met een ernstige verslavingsproblematiek de weg naar 
het aanbod van MSOC en PROject goed weten te vinden.  

Niettegenstaande het hoge aantal unieke cliënten zien we toch een daling van 
de activiteit in het MSOC (zie verder). 

In het PROject zien we een stabiele workload wat betreft cijfers. De 
intensiteit van het werk voor de vrouwen in 
de Zeilstraat neemt wel toe.  

Het aantal prestaties (de zogenaamde  

revalidatieweken, een maat voor de 
vergoedbare hulpverleningscontacten) in het 
MSOC in 2014 bedroeg 15.025, wat 
opnieuw een daling is tegenover de vorige 
jaren. Ook het gemiddelde aantal contacten 
per week verminderde verder van 900 naar 
864. 

Een aantal factoren kunnen deze evolutie 
verklaren. Zo zien we dat het totaal aantal 
cliënten in behandeling niet in grote mate 
daalt, maar wel  de groep cliënten die naar 
het MSOC komen voor methadon-

verstrekking. We zien een verschuiving 
naar verstrekking bij de apotheek. Deze 

Het Medisch Sociaal OpvangCentrum (MSOC) Antwerpen is een gespecialiseerd 
ambulant centrum voor verslavingszorg met als kernopdracht het verbeteren van het 
fysieke, psychische en maatschappelijke welzijn van druggebruikers. Om deze 
kernopdracht te kunnen verwezenlijken biedt het MSOC een ruim aanbod aan 
medische, psychosociale en psychologische hulpverlening. Tevens tracht het MSOC 
eerder strategieën te ontwikkelen ter beperking van de schade door druggebruik dan 
wel het bestrijden van het gebruik zelf.  We hanteren daarbij een schadebeperkende 
of  ‘Harm Reduction’ benadering. 
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cliënten blijven wel in behandeling in het MSOC maar komen enkel naar hier 
voor de consultatie bij de arts en/of de begeleidingsgesprekken bij 
hulpverleners. Deze verschuiving naar verstrekking bij de apotheek en de 
nood aan meer consultatie bij de arts heeft tot gevolg dat er, wanneer dit 
therapeutisch mogelijk is, geopteerd wordt voor een verschuiving van een 
wekelijkse naar een tweewekelijkse consultatie. Hierdoor daalt het aantal 
prestaties.     

 

Een andere verklaring voor de daling in activiteit (contacten, prestaties) is het  
aantal overlijdens. Met 8 overlijdens in 2014 blijven we gelukkig een stuk 
onder de 16 overlijdens die we in piekjaar 2013 moesten betreuren en komen 
we terug in de buurt van het jaargemiddelde doorheen de jaren.  De 
doodsoorzaken zijn niet steeds even duidelijk. Bij 4 van de 8 cliënten die in 
2014 overleden was dit het gevolg van een overdosis. Bij twee anderen bleek 
een somatische problematiek de oorzaak terwijl bij de resterende twee de 
oorzaak onbekend bleef. 

Het aantal unieke cliënten dat in 2014 beroep deed op het MSOC blijft hoog. 
Met 103 nieuwe clïenten die dit jaar instroomden kunnen we de stijging van 

vorig jaar niet verder zetten en vallen we terug op het niveau van 2012 

toen we 99 nieuwe cliënten registreerden.  

De afgelopen jaren bouwen we ook de specifieke jongerenwerking Plug-INN 
verder uit. Plug-INN bereikt nu een aantal jongeren die anders in het MSOC 
zouden terechtkomen. Toch moeten we ons buigen over deze gegevens en 
nagaan hoe we ons aanbod kunnen afstemmen op de veranderende populatie.  

 

Toenemende zorgnood bij een ouder wordende populatie 

De gemiddelde leeftijd van het MSOC-cliënteel is ook in 2014 opnieuw 
gestegen en bedraagt nu 41,9 jaar met een range van 20j tot 69j.  

De gekende evolutie die we al jaren zien, zet zich in 2014 door.  

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Evolutie aantal unieke cliënten MSOC 
 (2001-2014) 



 

Ja
ar

v
er

sl
ag

 F
re

e 
C

li
n
ic

 v
zw

 2
0
1
4

 

1

2 

 

 

REGISTRATIEGEGEVENS VAN HET MSOC en PROject 
 

DEMOGRAFISCHE BESCHRIJVING DOOR DE JAREN HEEN 

  aantal gem. aantal gender nieuwe nationaliteit 

  cliënten   <26j         aanmeldingen     

Jaar T
o
ta

a
l 

M
S

O
C

 

P
R

O
je

c
t 

le
e
ft

ij
d

 

N % m
a
n

 
% v

ro
u

w
 

% N  % B
e
lg

  

%
 

n
ie

t-
B

e
lg

 %
 

2001 525 525   32,8 72 13,7 374 71,2 151 28,8 130 24,8 66,7 33,3 

2002 497 497 

 

35,1 59 11,9 337 67,8 160 32,2 86 17,3 66,6 33,4 

2003 565 565 

 

35,8 59 10,4 408 72,2 157 27,8 123 21,8 61,6 38,4 

2004 606 606 

 

36,4 60 9,9 450 74,3 156 25,7 160 26.4 62 38 

2005 677 677 

 

36,9 68 10,0 507 74,9 170 25,1 144 21.3 64,2 35,8 

2006 695 695 

 

37,2 73 10,5 525 75,5 170 24,5 160 23.0 58,6 41,4 

2007 731 731 

 

37,5 66 9,0 557 76,2 174 23,8 136 18,6 60,2 39,8 

2008 711 711 

 

38,6 54 7,6 547 76,9 164 23,1 131 18.4 59,2 40,8 

2009 741 741 

 

39,5 58 7,8 572 77,2 169 22,8 116 15.7 58,2 41,8 

2010 719 679 40 39,4 55 7,6 545 75,8 174 24,2 125 17,4 58 42 

2011 746 693 53 40,1 54 7,2 569 76,3 176 23,6 138 18,5 59,1 40,9 

2012 745 691 54 40,7 46 6,2 563 75,6 182 24,4 99 13,3 58,3 41,7 

2013 751 696 55 41 33 4,4  572 76,2 179  23,8 120  16,0 55,5  45,5 

2014 724 670 54 41.9 24 3,3 554 76.5 170 23.5 103 14.2 54.3 45.7 

 

Hoog aantal mensen zonder ziekteverzekering 

Het blijft een bewuste keuze om de drempel naar behandeling zo laag mogelijk 
te houden. Concreet betekent dit dat we werken met ALLE mensen die 
nood hebben aan een behandeling voor hun drugproblematiek. En dus 
ook voor mensen zonder papieren of zonder wettig verblijfsstatuut. 

We zijn er van overtuigd dat mensen in zorg nemen en houden bijdraagt tot 
verbetering van hun persoonlijke situatie maar evengoed voordeel oplevert 
voor de ruimere samenleving. Zo komen mensen in zorg ondermeer minder in 
aanraking met justitie of vertonen ze minder overlastgedrag.  

In 2014 leverden we 3.598 of 23.9 % van alle prestaties voor cliënten die 
niet in regel zijn met de mutualiteit. Het grootste deel van deze niet-in-

regel-cliënten betreft Belgen die administratief niet orde zijn. Verder boden we 
behandeling aan 75 mensen zonder papieren, toch 10% van de totale 

behandelgroep.  
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De financiële ondersteuning via de 
Dringende Medische Hulp (DMH) 
en de stedelijke middelen 
werkdrukverlichting zijn onont-
beerlijk om de deur van het MSOC 
voor ieder open te houden. Voor 49 
mensen zonder papieren kregen 
we tussenkomst via Dringende 
Medische Hulp (DMH), goed voor 

1.175 prestaties. Via de stedelijke 
middelen kregen we onder-
steuning voor omgerekend 1.560 

prestaties. Bijna 500 prestaties 
leverden we zonder vergoeding.  

 

 

 PRESTATIES VAN HET MSOC: VERGOED en NIET VERGOED 

      gefactureerde prestaties     

  Gerealiseerde maximaal MUT MUT DMH versterking geleverde   'vergoede' prestaties % 

jaar Prestaties factureerbaar aan aan aan 

team  

via 

prestaties 

via prestaties zonder    

   

100% 50% 100% 

sociaal 

akkoord 
+0,5vte* 

 

'Versterking 

reguliere 
werking 

MSOC'** totaal vergoeding 

 2005 13857 12696 11427 253 453 0 0  12133 1724 12,44 

2006 14572 12696 11427 507 762 0 0 12696 1876 12,87 

2007 15038 12696 11427 60 1190 0 0 14237 801 5,33 

2008 14622 12696 11427 341 921 0 0 14249 373 2,55 

2009 15126 12696 11427 238 989 0 780 14214 912 6,03 

2010 15620 12696 11427 0 1198 0 1560 14185 1435 9,19 

2011 16290 12696 11427 0 1263 0 1560 14250 2040 12,52 

2012 16540 12696 11427 146 1122 163 1560 14418 2285 13,81 

2013 15290 12696 11427 166 1103 390 1560 14646 580 3,79 

2014 15025 12696 11427 0 1175 390 1560 14552 473 3,15 

* toevoeging aan het therapeutisch team van een 0,5vte psycholoog, in voege sinds 1-8-2012 

** toevoeging aan het team van 2 vte, in voege sinds 1-7-2009 
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Man/vrouw-verhouding 

Het aandeel vrouwen in het cliënteel daalt een half procent ten opzichte van 
vorig jaar en komt nu uit op 23.5%. Zoals de vorige jaren zien we ook duidelijk 

meer mannen dan vrouwen onder de nieuwe instromers. 

Het PROject is een stevige antenne van het MSOC geworden waar de 
genderspecifieke noden goed tot hun recht komen (zie verder).  
 

Jongeren 

Binnen de totale cliëntengroep bevinden zich 24 aanmeldingen van cliënten 
jonger dan 26 jaar. De reeds ingezette daling gaat verder. Van deze groep 
hebben 10 cliënten of 41% effectief een behandeling opgestart. De populatie 
van het MSOC blijft dus verouderen en we zien weinig jonge instromers. 

Met de opstart van Plug-INN enkele jaren terug, hebben we getracht deze 
evolutie te keren.  
 

Nationaliteit 

Het MSOC is nog steeds een smeltkroes van nationaliteiten. In 2014 zagen  
we maar liefst 58 verschillende nationaliteiten. Belgen blijven de grootste 
groep (54,4%), maar het aandeel niet-Belgen neemt jaarlijks toe. Marokko, 
en Portugal vervolledigen opnieuw de top drie. Al jaren stellen we vast dat het 
aandeel vrouwen in behandeling bij de niet-Belgen gevoelig lager ligt (14.8% 
t.o.v. gemiddeld 23.5%).  
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Noodloket  

Het ‘noodloket’ blijft een klein 
onderdeel van het MSOC waar mensen 
terecht kunnen die tijdelijk 
gesanctioneerd zijn in het MSOC. De 
samenwerking met Inloopcentrum 

De Vaart bestaat sinds 2008 en blijft 
een waardevolle aanvulling op de 

algemene werking van het MSOC.  

Het aantal incidenten in het MSOC blijft 
op hetzelfde peil als vorig jaar, dus 

merkelijk lager dan de jaren daarvoor.  

Sanctiebeleid 

In 2014 bleef het aantal sancties op een vergelijkbaar laag peil als in 2013. De 
sfeer op het MSOC is rustiger en we hebben ook onze benadering van 
incidenten aangepast. We kiezen er bewust voor meer via bemiddeling te 

werken en minder snel over te gaan tot een tijdelijke schorsing.  

    

jaar 
conflict-
situaties 

effectieve 
schorsingen 

aansprekingen 
/ bemiddeling  

2010 41 40 1 

2011 53 52 1 

2012 65 47 18 

2013 31 23 9 

2014 34 15 19 

 

Hoe best om te gaan met grensoverschrijdend gedrag van cliënten blijft echter 
een moeilijke zaak. We kiezen er voor om laagdrempelig te werken en mensen 
steeds opnieuw kansen te geven. Toch is daarbij ook een ondergrens nodig. 
Het zoeken van die grens leidt geregeld tot teamdiscussies. We stellen dan 
globaal twee strekkingen vast. Enerzijds wordt er gepleit voor duidelijkere 
regels, grenzen en de handhaving daarvan. Anderzijds pleiten anderen voor 
meer flexibiliteit, case per case beoordeling en minder strenge grensbewaking. 
In deze discussie hebben we een tussenweg gezocht en gevonden door meer te 
werken via bemiddeling. We geven duidelijke signalen aan mensen en 
proberen gedragscorrigerend te werken maar we houden de relatie zo lang 
mogelijk in stand. In de praktijk werkt dit goed en is het ook een manier om 
een middenweg te bewandelen. 

Opmerkelijk is dat de verschillende visies in het team ook bestaan binnen de 
cliëntengroep. Het thema van sancties komt geregeld aan bod in de 
Cliëntenraad (zie verder). Daar leven dezelfde twee strekkingen, met nog meer 
uitgesproken stellingnames. Cliënten oordelen vaak extremer: alles moet 
kunnen versus zeer streng beteugelen.  

De huidige werkwijze loopt goed en we willen dan ook op de ingeslagen weg 
verder gaan.  
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Cliëntenraad 

Sinds 2 jaar is er een 
Cliëntenraad in de vzw. 
Aanvankelijk was deze enkel 
bedoeld voor het MSOC-cliënteel 
maar in 2014 werd de 
cliëntenraad verbreed naar de 
hele vzw. In de praktijk blijft het 
aandeel van het MSOC wel het 
grootst: de meeste thema’s die 
besproken worden zijn gelieerd 
aan de MSOC-werking.  

De Cliëntenraad komt éénmaal 
per maand bijeen. De deelname is soms wisselend maar er is toch een vaste 
kern van 5 à 6 cliënten.Er worden allerhande thema’s besproken: de prijs van 
medicatie, het sanctiebeleid, de mogelijkheden van noodoproepen, de beleid 
van de Stad … Er was ook een vertegenwoordiger vanuit de cliëntraad 
aanwezig bij het bezoek van  burgemeester De Wever en schepen Duchateau 
aan de werking. 
 

Mobiel werk 

Mobiele werk is een meerwaarde voor het opvolgen van cliënten binnen MSOC 
Antwerpen. Het kan ingezet worden als verlengstuk van de individuele 
begeleiding en biedt de mogelijkheid om cliënten bij te staan in het zetten van 
stappen, buiten onze eigen voorziening. Het verlaagt drempels en zorgt ervoor 
dat bepaalde stappen vlotter te zetten zijn, zowel voor cliënt als individueel 
begeleider. 

In 2014 lagen de cijfers voor mobiel werk opnieuw beduidend hoger dan de 
voorbije jaren, zowel voor het aantal geregistreerde uren (945 uren), het 

aantal geregistreerde contacten (575) en het aantal verschillende mensen 
(182). Deze werkvorm is belangrijk in het totaalaanbod van het MSOC. De 
voornaamste acties zijn huisbezoek, ziekenhuisbezoek, consultaties en 
regelzaken. Het MSOC zet al vele jaren in op mobiel werk. Hiermee dragen we 
bij tot de vermaatschappelijking van zorg.    
 

Pascale Bierna, Kristof Bryssinck, 
Annick Broeckaert, Lieve Brosens, 
Brünnhilde Dewaele, Lieve De Weerdt, 
Marjan Dockx, Elisabeth Dries, Robin 
Floro Fernandez, Erik Helderweert, 
Marc Heymans, Martine Keyen, 
Natalya Klebleeva, Ellie Kuipers, 
Daniëlla Mariën, Cathy Matheï, Frieda 
Matthys, Hilde Moens,  Marie 
Rombouts, Paul Schobre, Marlies Torfs, 
Joris Van Acker, Maaike Vanden 
Bergh, Claire Vanmal, Jessica Van Steenwinkel,Mieke Verbruggen, Saskia 
Verheyen, Martine Verschueren,Greet Versmissen, Jo Wittoek  
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Algemeen 

Om goede zorg aan drugsverslaafde vrouwen te verlenen, is een 
genderspecifiek hulpverleningsaanbod noodzakelijk. De geest en filosofie van 
Harm Reduction (HR) zijn in overeenstemming met vrouwvriendelijke 
principes.  
 

Doelpubliek 

Vrouwen met actueel gecontroleerd druggebruik en/of een verleden van 
problematisch gebruik van (il)legale middelen – met een impact op één of 
meerdere van de vier levensdimensies (fysiek, sociaal, persoonlijk, spiritueel). 
 

Kernopdracht 

 De kernopdracht van PROject is het ondersteunen van de groei van de vrouw, 
in relatie tot haar systeem en op de vier levensdomeinen. 
 

Kernactiviteiten 

1. De fysieke dimensie    

De gespecialiseerde medische consultatie is een belangrijke ingangspoort. 
PROject biedt eerstelijnsgeneeskunde met speciale aandacht voor de 
behandeling van afhankelijkheid en de 
directe gevolgen van de (verslavings)-
problematiek. 
 

2. De sociale dimensie 

In de sociale dimensie ligt de klemtoon op 
een authentieke, accepterende, empa-
thische, ondersteunende én explorerende 
relatie als belangrijkste (genderspecifieke) 
instrument voor verandering met bijzondere 
aandacht voor het moederschap. 
 

PROject is een ambulant en genderresponsief zorgprogramma binnen de 
drughulpverlening. Doel is om de gezondheid en het welzijn van vrouwen (en hun 
kinderen) die beschadigd zijn door of via middelengebruik ten goede te 
veranderen. Samen met hen werken we aan her-integratie en re-socialisatie. We 
bieden deze vrouwen met een verslavingsprobleem dat min of meer onder 
controle/gestabiliseerd is, een persoons- en veranderingsgerichte zorg aan in een 
kleinschalige en kindvriendelijke omgeving. 

PROJECT IN 2014 
 



 

Ja
ar

v
er

sl
ag

 F
re

e 
C

li
n
ic

 v
zw

 2
0
1
4

 

1

8 

 

3. De psychische dimensie 

Het doel van elke counseling binnen de psychische dimensie  is dat cliënten 
opnieuw deelnemer van hun leven worden en dat ze terug het gevoel krijgen 
dat ze hun problemen kunnen aanpakken of ermee leren leven.  
 

4. De spirituele dimensie 

Aan het feit dat vrouwen zich opnieuw engageren in authentieke contacten 
met andere mensen en activiteiten in de eigen omgeving zoeken, ontlenen ze 
vaak zingeving en waarden die hun eigenbelang overstijgen. 

 

Basiswaarden 

PROject wil professionele en integrale verslavingszorg aanbieden. Veiligheid, 
respect, openheid, deskundigheid en continuïteit zijn hierbij belangrijke 
basiswaarden. De vrouw wordt als expert actief in haar groeiproces 
betrokken, waarbij de eigen ervaringskennis als opportuniteit wordt 
aangewend. De regie van de cliënt over haar eigen leven is hierbij een centrale 
waarde. 

 
Naar een omvattende visie omtrent ouderschap en middelengebruik 

Binnen het strategisch beleidsplan 2014-2018 van de Free Clinic vzw is er 
prioriteit gegeven aan het ontwikkelen van een kader dat aangeeft hoe er 
gehandeld dient te worden bij confrontatie met of ernstige vermoedens van 
kinderen in risicosituaties. 
 
Een duidelijk geformuleerde visie is niet enkel belangrijk voor de eigen 
werking maar geeft ook andere voorzieningen inzicht in wat het aanbod, de 
grenzen en de verantwoordelijkheden van de organisatie. Op die manier 
worden onterechte of onhaalbare verwachtingen vermeden. Daarenboven is 
het werken op het domein waar druggebruik en ouderschap elkaar kruisen 
niet waardenvrij. Een duidelijk afgelijnde visie biedt houvast op momenten 
van twijfel rond aanpak en communicatie op dit moeilijke raakvlak. 

Vanuit de samenleving worden druggebruikers meestal als slechte ouders 
gezien. Momenteel bereikt de traditionele drughulpverlening deze kinderen en 
hun ouders niet voldoende en met een onaangepast aanbod. Dit is enerzijds te 
wijten aan het feit dat deze ouders dikwijls heel afkerig staan ten aanzien van 
hulpverlening op dat vlak. Ze vrezen dat ze als ouder worden afgewezen en 
zelfs dat hen hun kinderen zullen worden ‘afgepakt’. Stigmatisering en 
vooroordelen liggen vaak aan de basis van een ongelijke behandeling in de 
hulpverlening. Anderzijds is de drughulpverlening meestal te sterk gericht op 
de gebruiker als individu.  

Vanuit onze geprivilegieerde positie willen we als PROject ernaar streven om  
het onderwerp ‘gebruik en moederschap’ uit de taboesfeer te halen van door 
het een constructief en positief bespreekbaar thema te maken waarbij de regie 
en de ontwikkelingsmogelijkheden van de ouders gewogen worden in het licht 
van de veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen. 
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Visie en doelstelling m.b.t. ouderschap 

PROject wil (ex)drugafhankelijke (toekomstige) moeders in een zo vroeg 
mogelijk stadium ondersteunen in hun ouderrol. Kinderen en jongeren uit een 
gezin waar één of beide ouders afhankelijk zijn aan illegale drugs groeien per 
definitie op in een risicosituatie. Dit wil niet zeggen dat het druggebruik van de 
ouder(s) steeds een goede verzorging en opvoeding van de kinderen in de weg 
staat. Het al dan niet een goede ouder zijn mag niet alleen afgemeten worden 
aan de mate waarin de ouder(s) in staat zijn aan drugs te weerstaan. Naast 
de risicofactoren op gebied van de ouders; het kind en de omgeving, kunnen er 
immers ook een aantal beschermende factoren aanwezig zijn. Door in 
samenspraak met de moeder, de risicofactoren te beperken en de 
beschermende factoren te vergroten, proberen we te streven naar het recht dat 
ieder kind heeft om op te groeien in zijn of haar gezin - op voorwaarde dat dit 
veilig is. Einddoel is om de ontplooiingskansen van kinderen van ouders met 
afhankelijkheidsproblemen te bevorderen en te voorkomen dat deze kinderen 
zelf ernstige problemen ontwikkelen. 

PROject stelt de moeder als belangrijkste gesprekspartner centraal en streeft 
naar een situatie waarin de vrouw haar moederrol zoveel als mogelijk kan 
opnemen, zonder daarbij het welzijn van het kind uit het oog te verliezen.  

Openheid, respect en inlevingsvermogen zijn essentieel om deze 
samenwerking te laten lukken en een veilig klimaat te creëren waarbinnen 
moeders hun onzekerheden en vragen rond opvoeding durven brengen. 
Drughulpverlening en kindgerichte hulpverlening kunnen samengaan in een 
gezinsbegeleiding. Er dient een netwerk te worden opgericht bij elke 
problematische opvoedingssituatie, waarbinnen de vragen, de beleving, maar 
zeker ook de krachten van de moeder de uitgangspunten zijn. Door deze 
manier van werken, waarbij de ouder(s) bij het hele proces worden betrokken, 
wordt er minstens begrip gekweekt en in het betere geval medewerking aan 
een oplossing. 

Belangrijkste is dat er in situaties waarin sprake is van een problematische 
opvoedingssituatie wordt gewerkt, 
en vooral samengewerkt. Ook op 
preventief vlak is dit essentieel, 
want de behandeling van 

gebruikende moeders én hun 
kinderen vormt een opportuniteit om 
de cirkel van generatieverslaving en 
opvoedingsarmoede te doorbreken. 
Ouderschap is hierbij een belangrijk 
thema, gezien het de ontwikkeling 
van de kinderen in positieve zin kan 
beïnvloeden door risicofactoren te 
reduceren en beschermende 
factoren te versterken. 

 

Wat is er binnen dit werkpunt reeds gebeurd? 

PROject maakt deel uit van de Expertisegroep ‘Ouders onder Invloed’ die op 
regelmatige basis bijeenkomt. Doel is om de hulpverlening aan gezinnen onder 
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invloed te verbeteren door uitwisseling van praktijkervaringen, opvolging van 
wetenschappelijk onderzoek en het signaleren van knelpunten aan de 
overheid. De Koning Boudewijnstichting kende 20.000 euro toe aan deze 
Expertisegroep, voor de aanmaak van een dvd waarin kinderen getuigen over 
hoe het is om op te groeien in een "gezin onder invloed". PROject was 

medeaanvrager en is ondersteunende partij bij de uitvoering. Vanuit PROject 
schreven we eveneens de bijdrage “Een inkijk in de wereld van 
middelenafhankelijke vrouwen” voor Exponent, de Periodieke nieuwsbrief van 
de Expertisegroep 

PROject was medeorganisator van de themadag ‘ouders onder invloed’ op de 
tweedaagse van Free Clinic vzw op 4 & 5 november. Eind december volgt 
hieruit de opstart van de werkgroep Ouder-Kind,  waarin elke deelwerking 

van Free Clinic vzw vertegenwoordigd is en die tot taak heeft om te komen tot 
een overkoepelende visie omtrent ouderschap; waarna er parallel in de 
verschillende deelwerkingen een intern parcours gelopen wordt dat uitmondt 
in een werkingspecifieke uitwerking. Project nam reeds op de teamdag in 
juli een aanzet tot het ontwikkelen van een visie op ouderschap. 
 

Registratiecijfers 

Aantal jaarlijkse contacten (conform de RIZIV conventie) sinds 200823 

Periode Aantal contacten 

met cliënten 

Aantal contacten 

met verwanten 

2008 454 116 

2009 700 141 

2010 800 173 

2011 954 170 

2012 1065 178 

2013 1168 192 

2014 1088 149 

 
PROject behandelde in 2014 54 actieve dossiers. Er meldden zich 9 nieuwe 
cliëntsystemen aan + 6 heraanmeldingen, 7 cliënten stroomden uit, 

waarvan 1 door overlijden. 45 van onze vrouwen zijn moeders en hebben in 
totaal 69 kinderen. In 2014 werken we in 13 dossiers actief samen rond 
kinderen en delen we 4 dossiers met Bubbels & Babbels. We begeleiden 2 
zwangere vrouwen in nauwe samenwerking met betrokken 
diensten/partners.  
 

Natalie Claeys, Claire Vanmal, Marlies Torfs en Cathy Matheï  

                                                 
 
3  Naast de reële contacten met vrouwen en hun omgeving zijn er ook veelvuldige telefonische – en sporadisch e-mail 
contacten/consultaties en – hulpverleningsgesprekken. 
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SPUITENRUIL PROVINCIE ANTWERPEN IN 2014 
 

Algemeen 

Sinds 2009 zien we een continue 

daling van het aantal verdeelde 
spuiten.  Met een enorme daling 

van 50000 spuiten in 2013.   Ook 
in 2014 blijft de neerwaartse trend 
subtiel aanhouden. We verdeelden 
210.214 spuiten in de provincie 
Antwerpen en recupereerden er 
221.797, met een recuperatie 
percentage  van 105%   We 

noteerden 9.574 contacten. 

Het succes van de buiten-
containers resulteerde dit jaar in een recuperatie van 12.950  spuiten, goed 
voor 6% van de totale recuperatie.    

Cliëntprofiel 

Uit de jaarlijkse bevraging  (steekproef – zelfrapportage- N=111) weten we dat 
de gemiddelde leeftijd van onze klanten 39 jaar is (80% mannelijk). 5% van 
de gebruikers van spuitenruil zijn jonger dan 25 jaar. Daartegenover staat 
dat meer dan 47% van de bevraagden jonger was dan 25 jaar toen men 
begon te injecteren !     

In 2014 duiden 48% van de antwoorden op een onstabiele leefsituatie 
(kraakpand/dakloos/vrienden/nachtopvang/andere). De laatste jaren zien 
we een blijvende  stijging   (2013 - 42% / 2012 - 23%). Mensen bevinden zich 
meer en meer in moeilijke leefsituaties! Het valt op dat slechts 8% aangeeft 
gebruik te maken van nachtopvang. 

Polydruggebruik blijft de absolute norm. De deelnemers gebruiken 
gemiddeld 5 verschillende producten en injecteren er 2. Heroïne en cocaïne 
blijven de meest geïnjecteerde producten, al dan niet in combinatie 
(cocktail).   Ook Methadon en/of Temgesic worden geïnjecteerd.  

SPUITENRUIL ANTWERPEN biedt aan injecterende gebruikers informatie en materiaal 
met als doel schadelijke gevolgen van gebruik te beperken. Via het recupereren van 
gebruikt materiaal wordt er ook preventief gewerkt t.a.v. de algemene bevolking en de 
doelgroep. Spuitenruil is een belangrijk contactpunt voor actieve gebruikers. 
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50% van de bevraagden geeft aan New PsychoActive Substances (NPS) te 
gebruiken. 

18% van de respondenten is nooit in behandeling geweest en 37% is niet in 
behandeling op het moment van de bevraging.  Het blijft een verdienste van 
het project spuitenruil en de kracht van harm reduction om deze groep te 
bereiken.     

In 2014 namen 845 personen deel aan een vorming waarbij de inhoud 
gefocust was op prikongevallen, spuitenruil en harm reduction 
gerelateerde thema’s.   

Aandachtspunten 

De continue daling van het aantal verdeelde 
spuiten werd recentelijk ook bevestigd door een 
bevraging bij Antwerpse apothekers. Jaar na jaar 
blijft het aantal klanten stijgen die spuitenruil 
bezoeken voor andere zaken dan spuiten zoals  
aluminium folie, condooms, info…. Willen we meer 
zicht krijgen op de oorzaken van deze terugval 
dan zal spuitenruil extra moeten inzetten op 
veldwerk – outreachend werken - en 
onderzoek.    

We blijven actief streven naar een verruiming en 
differentiatie van het aanbod van spuitenruil in de provincie Antwerpen.  

Rond de mogelijkheden van verruiming van het aanbod wordt samengewerkt 
met de partnerorganisatie.. Spuitenruil hoort  ‘dicht’ bij de injecterende 
gebruikers aanwezig te zijn om tegemoet te komen aan hun acute noden. 
Vandaar ook de nood aan een nieuwe spuitenruillocatie in het centrum 
van Antwerpen die er wellicht ook in 2015 zal komen. 

Spuitenruil heeft nood aan differentiatie van het aanbod om de doelgroep 
te verbreden met jonge gebruikers, nieuwe gebruikers,.. .  Hierbij denken we 
aan een neutraal/onafhankelijk spuitenruilpunt waar gebruikers anoniemer 
terecht kunnen. De vaste spuitenruilpunten zijn momenteel ingebed binnen de 
drughulpverlening, plaatsen waar veel gebruikers elkaar ontmoeten.  Niet alle 

injecterende gebruikers willen echter geassocieerd worden met deze doelgroep 
en centra.   

Tevens is er nood aan een regionale verruiming van het aanbod in de 
provincie Antwerpen om meer gebruikers te kunnen bedienen.  Naast 
Mechelen, Turnhout, Herentals en Mol blijft de behoefte aan verruiming in de 
provincie actueel.  

Heel wat leden van onze doelgroep leven in zeer onstabiele en mogelijks zeer 
onhygiënische omstandigheden en meer dan de helft gebruikt op 
semiopenbare plaatsen.We blijven vanuit gezondheidsperspectief dan ook 
ijveren voor het installeren  van een gebruiksruimte. Uit de bevraging 2014 

bij de injecterende gebruikers blijkt dat 84% gebruik wil maken van een 
gebruiksruimte waarvan 47 % zelfs dagelijks. 
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Uit de resultaten van de 
bevraging blijkt dat 14% 
van de deelnemers het 
afgelopen jaar één tot 
meerdere overdosissen 
overleefden. Jammer 
genoeg verliezen jaarlijks 
gebruikers het leven door 
overdosis.  Ook dit jaar 
was dit spijtig genoeg 
niet anders. Spuitenruil 
blijft ‘overdosis 

preventie’ met en voor 
gebruikers promoten.  

Aangezien het injecteren van heroïne (gebruik van opiaten) een hoog risico op 
overdosis met zich meebrengt wil spuitenruil de verdeling van Naloxone 
bespreekbaar maken en promoten. Naloxon is een geneesmiddel dat wordt 
gebruikt om de effecten van een overdosering met een opiaat, bijv. heroïne, 
morfine, tegen te gaan 

De resultaten van de recuperatie van 
injectiemateriaal via ‘Gepantserde 
naaldcontainers in de publieke ruimte’ 
blijft erg succesvol en lijkt gestabiliseerd.  
Bijna  6% van de recuperatie van spuiten 
verloopt via een buitencontainer.  11% 
van de gebruikers maakt gebruik van de 
containers.   Het territoriaal uitbreiden  
van dit aanbod in de stad Antwerpen en 
de rest van de provincie is aangewezen.    

Verder blijkt dat  Spuitenruil jonge 

/startende  injecteerders  niet of zeer 
weinig bereikt. Het vroegtijdig bereiken van nieuwe injecteerders blijft een 

prioriteit. In 2014 werden via het jongerenproject Plug-INN jonge injecteerders 
bereikt.   

Spuitenruil werkt op vrijdagavond met gemotiveerde ervaringsdeskundigen.   
Hun inzet en levenservaring blijft een verrijking van het vrijdagavond 
spuitenruil aanbod. Langs deze weg willen we graag Carina en Yves 
bedanken voor hun bijdrage aan het project. 

Verder, dank aan alle gebruikers die zorg droegen voor elkaar door het 
verschaffen van steriel injectiemateriaal aan gebruikers die er nood aan 
hadden op momenten dat spuitenruil /hulpverlening en apotheek gesloten 
waren.   Zij maken vaak het verschil en blijven de beste promotoren van het 
project.    

 

Werner Bosschaerts, Zou Khaldi, Tonny Van Montfoort en Tessa Windelinckx  
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SPUITENRUIL IN VLAANDEREN IN 2014 
 

Algemeen 

Spuitenruil is voornamelijk gelinkt aan de MSOC’s, maar het is de bedoeling 
om een zo breed mogelijk aanbod uit te werken voor injecterende gebruikers. 
Dit vanuit de veronderstelling dat elke injecterende gebruiker vlotte 
toegang zou moeten hebben tot steriel injectiemateriaal, ongeacht het 

stadium van gebruik, de betrokken hulpverleningsorganisaties en ongeacht 
het feit of ze al  dan niet een begeleiding/behandeling volgen.   

In 2014 hebben we het dropboxen-project kunnen continueren in de twee 
steden die hier reeds mee bezig waren en in en derde stad werd ermee 
gestart. Door het plaatsen van gewapende containers in de publieke 

ruimte krijgen gebruikers de mogelijkheid om hun gebruikt injectiemateriaal 
veilig op te bergen ook op die momenten wanneer spuitenruil niet bereikbaar 
is. Aangezien de containers 24/24u bereikbaar zijn kunnen gebruikers dag 
en nacht hun verantwoordelijkheid opnemen 

De verdeling van spuiten binnen de Vlaamse Spuitenruil blijkt zich te 
stabiliseren. Na een daling vorig jaar zagen we in 2014 terug een 

voorzichtige stijging.  

 
 

Met vormingen die vanuit Spuitenruil Vlaanderen werden georganiseerd, 
bereikten we in 2014 1399 personen. 
 

Spuitenruil Vlaanderen was in 2014 aanwezig op verschillende Europese 
meetings. Daarnaast werd de expertise van de Vlaamse spuitenruil gevraagd 

in twee meetings rond Hepatitis C in Londen.  
 

Verder werd in 2014 werd ook actief meegeschreven aan het Harm 

Reduction-dossier van VAD.   

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

given 184411 239058 311670 450507 538783 598731 642897 637275 571.825 630046 608361 582357 611057

return 166028 241455 306393 434887 529795 596320 604164 620131 592123 613807 605833 609235 633767

SPUITENRUIL is door de Vlaamse Overheid erkend sinds 2001. Doel is om  besmettelijke 
aandoeningen (HIV/AIDS, Hepatitis B en C) en andere gezondheidsrisico’s te 
voorkomen bij injecterende druggebruikers door de beschikbaarheid van 
injectiemateriaal te verhogen. Spuitenruil geeft gerichte preventieboodschappen en wil 
besmettingsgevaar bij de algemene bevolking voorkomen door recuperatie van gebruikt 
materiaal. Spuitenruil is een belangrijk kanaal om in contact te komen met de 
doelgroep en hen toe te leiden naar de hulpverlening. 

http://www.vad.be/media/37463/dossier%20harm%20reduction%202014%20def.pdf
http://www.vad.be/media/37463/dossier%20harm%20reduction%202014%20def.pdf
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Signalen en aanbevelingen 

De hieronder opgelijste signalen en aanbevelingen zijn afkomstig van  
internationale ontwikkelingen binnen het harm reduction-werkveld, de 
verschillende rapporten van de terreinwerkingen spuitenruil en de resultaten 
van de bevraging die in Vlaanderen is gedaan bij 256 mensen die drugs 
injecteren.  

 De spreiding van infectieziektes kan verminderen door een gezamenlijke 
aanpak van interventies, maar het aanbod van spuitenruil wordt niet 

in elke soort van drughulpverlening aangeboden. Spuitenruil 
beperkt zich in Vlaanderen hoofdzakelijk tot de zeer laagdrempelige 
drughulpverleningcentra.  

 Spuitenruil bereikt een doelgroep die volgens Skafupova et al, 2014,  
het meest risico gedrag vertoont (injecteren, polydruggebruik en een 
hoge frequentie van injecteren) en hierdoor de meeste schade oploopt.  

 Spuitenruil is niet overal beschikbaar en er is een slechte 
spreiding. Voor mensen die injecteren is de drempel naar een 

organisatie die spuitenruil aanbiedt soms te hoog. Wanneer we 
spuitenruil Vlaanderen onder de loep leggen zien we enorme hiaten. 

  
 Naast het invullen van de geografische hiaten blijft differentiatie van 

spuitenruil een belangrijk aandachtspunt. Momenteel blijft spuitenruil 

hoofdzakelijk beperkt tot de MSOC’s en de aparte ruilmomenten.  

 Hepatitis C blijft een belangrijk thema binnen spuitenruil. Sensi-

biliseringsacties en studiedagen rond dit thema, zowel naar  
hulpverleningsorganisaties als naar druggebruikers, blijven belangrijk.  

 We zien een hoge dak- en thuisloosheid bij het spuitenruilcliënteel. 

Toch zien we dat slechts een beperkt deel hiervan gebruik maakt van 
het aanbod van nachtopvang en daklozenopvang. Er is nood aan een 
gedifferentieerd aanbod van wonen. Vandaar het belang om te 

bekijken of alternatieve woonvormen mogelijk zijn.  
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 De startleeftijd van de eerste injectie blijft verontrustend laag. 40% van 
de respondenten was minderjarig bij hun eerste injectie. Er dient 
bekeken te worden waar er signalen zijn rond jonge risicogebruikers en 
waar nodig dient een harm reduction-aanbod specifiek naar jonge 

risicogebruikers uitgebouwd kan worden. In specifieke situaties, o.b.v. 
goede indicatie, zijn harm reductionstrategieën aangewezen om te 
werken met deze jongeren 

 Naast de jonge injecteerders blijven we met spuitenruil een grote groep 

van ouder wordende gebruikers bereiken. Deze subgroep gaat binnen 
een aantal jaren meer dan waarschijnlijk aangepast zorg nodig hebben. 
Het wordt tijd dat er gewerkt wordt aan aangepaste zorg voor deze 
ouder wordende populatie. 

  Polydruggebruik blijft de norm . Niet enkel de “klassieke” drugs 

worden gebruikt en/of geïnjecteerd. Het injecteren van NPS (new 
psychoactive substances, designer drugs) komt ook voor. Hulpverlening 
dient dan ook meer aandacht te besteden aan de opkomst van ketamine 
en GHB en daarnaast de nieuwere drugs (NPS) . 

 Internationaal is er binnen 
harm reduction de aan-
beveling om te werken met 
Naloxone om overlijdens 

ten gevolge van overdosis 
terug te dringen. Spuiten-
ruil heeft de vraag gesteld 
om de discussie rond 
Naloxone te openen.  

 Diverse internationale 
onderzoeken tonen de 
evidentie aan van de 
werking en de effecten van gebruiksruimtes. De belangrijkste 

doelstellingen situeren zich binnen het gezondheidsperspectief, meer 
gezondheidspromotie en ‘quality of life’. Binnen het Belgische HIV-plan 
worden gebruiksruimtes aanbevolen als good practice en als belangrijke 
strategie om de risico’s te beperken. Vanuit de partnerorganisatie 
spuitenruil willen we dan ook pleiten om gebruiksruimtes als een 
volwaardige extra aanvulling te bekijken naast de huidige 

bestaande hulpverlening.  

 
Tessa Windelinckx  
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BUBBELS & BABBELS IN 2014 
 

Algemeen 

Binnen Bubbels & Babbels komen we tegemoet aan drie belangrijke behoeften 
in het werkveld. Vooreerst zijn we complementair aan de reguliere 

drughulpverlening in het omgaan met drugafhankelijke ouders en zwangeren. 
We kunnen immers zorg op maat bieden aan deze kwetsbare groep binnen 
hun eigen leefomgeving. Daarnaast bieden we ondersteuning en vorming 

aan de niet-drugspecifieke hulpverlening die in aanraking komt met het 
doelpubliek. Maar vooreerst trachten we via intensief casemanagement de 
ouders te versterken in hun ouderrol en op die manier de 
ontplooiingskansen voor de kinderen te bevorderen. Door het ouderschap 
goed te kunnen opnemen, werkt het als positieve bekrachtiger bij hun eigen 
herstelproces. 

De afhankelijkheidsproblematiek van de ouder(s) kent een vaak grillig verloop 
met kans op terugval en bijgebruik van middelen. Vandaar dat het risico voor 
de opvoedingssituatie voortdurend dient gemonitord te blijven.  

De afgelopen jaren kreeg het thema intrafamiliaal geweld (IFG) binnen 
Bubbels & Babbels hoe langer hoe meer inhoudelijk gewicht.  De bijzonder 
kwetsbare positie op diverse vlakken van het overgrote deel van onze ouders  
in combinatie met een afhankelijkheidsproblematiek maakt dat IFG in min of 

meerdere mate in quasi al onze begeleidingen voorkomt.  

De vormingen en themadagen IFG waar het B&B-team de afgelopen jaren aan 
deelnam hebben ons ook handvatten gegeven om het thema bespreekbaar te 
maken en op die manier mee onderdeel te laten zijn van het 
ondersteuningsplan. Ondertussen volgden ook alle B&B-teamleden de 
meerdaagse training Signs of Safety. Opzet is om binnen elke begeleiding 
beide ouders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid 
en het welzijn van de kinderen en hierbij IFG zeer expliciet te benoemen als 
een bedreigende factor. 

2014 kende een eerder onvoorspelbaar verloop inzake begeleidingen. We 
kenden enkele zeer hectische periodes met een opvolging van crises, maar 
eveneens was het tijdens sommige weken uitzonderlijk rustig. Deze "rustigere 
periodes" op het vlak van begeleidingen geven ons dan wat ademruimte om 
onze vormingsluik verder uit te bouwen en onze samenwerkingsrelaties met 

Bubbels & Babbels biedt een intensieve vorm van zorgcoördinatie of 
casemanagement aan gezinnen met jonge kinderen waarbinnen sprake is van een 
drugproblematiek bij één of beide ouders. Daarnaast werkt Bubbels & Babbels rond 
deskundigheidsbevordering van  intermediairen en studenten rond de problematiek 
van druggebruik en ouderschap.  
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onze netwerkpartners grondig te evalueren en waar nodig bij te sturen. 
Gedurende enkele maanden nam de werkdruk ook tijdelijk sterk toe omwile 
van langdurige ziekte van één van onze collega's. De beperkte bestaffing 
van Bubbels & Babbels blijft een punt van aandacht, zeker omdat we voor al 
onze cliënten voortdurend zorgcontinuïteit willen bieden.   

Eind 2014 werd de 141ste begeleiding sinds het ontstaan van het project 
opgestart. We zijn nog steeds van oordeel dat deze begeleidingen, hoe stroef 
en moeizaam ze op sommige momenten ook verlopen, een belangrijke 
preventieve bijdrage leveren aan de kinderen die in deze gezinnen opgroeien. 
We blijven overtuigd zoeken naar mogelijkheden om deze ouders, ondanks de 
problemen op velerlei vlak waarmee ze kampen, vanaf een zo vroeg mogelijk 
stadium te ondersteunen in hun ouderrol, ook al moeten ze bepaalde stukken 

daarvan al dan niet tijdelijk uitbesteden. Met een team dat elke dag het beste 
van zichzelf geeft moeten we daar ook in 2015 opnieuw in slagen. 
 

Intensief Casemanagement 

In 2014 werden er 18 nieuwe cliënten of cliëntsystemen aangemeld bij 
Bubbels & Babbels. Na vraagverheldering en intake leidden 10 van deze 
aanmeldingen niet tot een opstart van een daadwerkelijke begeleiding. Met 5 
van deze werden wel meerdere gesprekken gevoerd en/of huisbezoeken 
afgelegd, maar dit vertaalde zich niet in een duidelijk engagement. Met de 
resterende 8 nieuwe cliënten of cliëntsystemen  werd wel  een  
samenwerkingscontract afgesloten waarna een begeleidingstraject werd 
opgestart. Naast deze 8 nieuwe trajecten werden in 2014 eveneens nog 22 
cliënten begeleid die de vorige jaren werden opgestart. Globaal werden in 

2014 door Bubbels & Babbels 30 cliënten of cliëntsystemen intensief 
opgevolgd. In de loop van 2014 werd de begeleiding bij 15 cliënten of 

cliëntsystemen afgerond.  

De inspanningen die de laatste jaren 
geleverd werden om moeders en 
vaders vanuit het MSOC naar B&B 
doorverwezen te krijgen lijken 
stilaan  hun vruchten af te werpen.  
Hoe langer hoe meer vullen de 
genderspecifieke werking PROject en 
B&B elkaar aan, en is het huis in de 
Zeilstraat 16 stilaan uitgegroeid tot 
een huis voor ouder en kind.  Het 
aantal doorverwijzingen vanuit 
MSOC en PRoject is de afgelopen 
jaren significant toegenomen.  Het 
merendeel van deze verwijzingen betreft in eerste instantie een vraag naar 
contactherstel. Zoals in het jaarverslag van 2013 uitvoerig beschreven hebben 
we recentelijk ons begeleidingsaanbod opgedeeld in contactherstel (CH) en 
intensief casemanagement (IC) waarbij cliënten kunnen doorstromen van CH 
naar IC-begeleidingen maar waar het ook mogelijk is dat de begeleiding 
beperkt blijft tot CH.  
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MSOC-cliënten die zwanger zijn en of waar de kinderen bij hen verblijven 
zetten minder snel de stap naar B&B, ondanks dat ze hier herhaaldelijk tot 
gestimuleerd worden. Het blijft voor deze uiterst kwetsbare doelgroep 
bijzonder moeilijk om hen ervan te overtuigen dat ze door deze begeleiding toe 
te laten niet de deur open zetten voor een uithuisplaatsing.  

Daarnaast zien we ook een duidelijk effect van de inspanningen die voorjaar 
2014 werden geleverd om ons aanbod uit te klaren binnen de Antwerpse 
materniteiten waar het merendeel van cliënten bevallen (i.c. ZNA Erasmus en 
ZNA Middelheim).  

Voor een klein team als B&B is het niet eenvoudig om met alle relevante 
diensten  en verwijzers voortdurende goede samenwerkingsrelaties te 
onderhouden. We zijn ons echter bewust van het belang van goede 
communicatie en kiezen elk jaar één of meerdere sectoren uit die we 
doelbewust benaderen en waar we een vormingspakket op maat voor 
uitwerken.  Voorjaar 2015 zullen we voor alle consulenten van het 
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) en de sociale dienst van de 
jeugdrechtbank (SD JR) enkele dagdelen vorming verzorgen waarbij we tevens 
de gelegenheid benutten om ons aanbod eenduidig kenbaar te maken. 

Deskundigheidsbevordering 

In 2014 werd in alle Antwerpse CKG’s (Centra Kinderzorg en 
Gezinsondersteuning) een vorming gegeven omtrent ouderschap en 
middelengebruik. Daarnaast hebben we ons aanbod naar 
laatstejaarsstudenten verruimd met een aanbod binnen AP Hogeschool.  
Tegelijkertijd zien we dat er hoe langer hoe meer voorzieningen binnen de 
jeugdzorg een beroep doen op het aanbod van Bubbels & Babbels om  binnen 
het team ondersteuning te bieden bij moeilijke casussen waar ouders met een 
middelenprobleem bij betrokken zijn. 

De ondersteuning aan andere projecten die zich richten op ouders onder 
invloed in Vlaanderen werd de laatste jaren geleidelijk afgebouwd. Gezien de 
beperkte bestaffing van het project kozen we ervoor om ons meer toe te spitsen 
om coaching, ondersteuning en vorming in de 

Antwerpse regio. Het zijn in eerste instantie deze 
diensten waar we mee samenwerken binnen het 
casemanagement en contactherstel.   

In 2013 werd beslist om de periodieke nieuwsbrief  
van Bubbels & Babbels om te vormen naar een 
nieuwsbrief waarin tal van andere initiatieven hun 
inbreng hadden. De nieuwsbrief kreeg een nieuwe 
naam, Exponent, en verschijnt sindsdien minimaal 2 

keer per jaar, zowel digitaal als in gedrukte vorm.  

Deze publicatie wordt naar een 3000-tal abonnees 
digitaal verzonden en gedrukt op 1000 exemplaren. 
Het team van Bubbels & Babbels is sindsdien wel de 
trekker gebleven van deze nieuwsbrief.  

 

Ginette Jansegers, Han Mariën, Dirk Rombouts, Diane Slootmans  
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Plug-INN in 2014 
 

Algemeen 

Plug-INN richt zich op risicojongeren tot 25 jaar, binnen het Antwerpse, in een 
zo vroeg mogelijk stadium van hun gebruik. De laagdrempelige 
onthaalwerking probeert via vaste permanentiemomenten en een gratis 

artsenconsultatie deze jongeren doelmatiger te bereiken. Het project richt 
zich tot jongeren die zich mogelijk in risicosituaties bevinden en die moeilijk 
hun weg vinden naar de bestaande hulpverlening. Het gaat hier onder andere 
over risicojongeren die uitstromen uit de voorzieningen van de bijzondere 
jeugdzorg.  

Permanentie 

De permanentiewerking bestaat uit 3 onthaalmomenten per week (ma-woe-
vrij van 14-17u) waar jongeren zonder afspraak terecht kunnen bij een 
hulpverlener. De onthaalwerking staat garant voor een kleinschalig, 
anoniem, onvoorwaardelijk informatie- en hulpverleningsaanbod. Het 

project werkt 'veranderingsgericht à la carte': We geven objectieve informatie 
en advies rond middelengebruik, Brief Motivational Interventions (BMI) 
worden toegepast, de negatieve consequenties van gebruik worden in kaart 
gebracht en besproken. Er wordt motivationeel gewerkt rond minder 
schadelijke wijzen van gebruik, 

rond minderen/controleren van 
gebruik of stoppen met gebruik. 
Hiervoor kunnen de jongeren 
terecht bij deskundige 
projectmedewerker(s) of bij een 

verslavingsarts.  

Waar wenselijk wordt gericht 
doorverwezen voor opvolging bij 
tweedelijnshulpverlening. Zo 
nodig worden jongeren actief 
begeleid (outreachend) van en 
naar andere voorzieningen. 

  

Plug-INN is een laagdrempelige onthaalwerking voor jonge risicogebruikers (16-25 
jaar). De onthaalwerking staat garant voor een kleinschalig, onvoorwaardelijk, 
anoniem informatie- en hulpverleningsaanbod met gratis doktersconsultatie. 
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Meet & Greet  

De ‘Meet & Greet’-workshop wordt 
aangeboden aan groepen jongeren 
die ernstig risico lopen op een 
gevaarlijk gebruikerstraject. Dit 
aanbod richtte zich aanvankelijk tot 
specifieke klassen (geïndiceerd) 
waarvan men wist dat er 
drugproblematiek aanwezig was. De 
doelen zijn het drugthema bespreek-
baar te maken, naambekendheid en 
mandaat te krijgen bij jongeren. 
Tevens is het onze vinger aan de 
pols om te weten wat er leeft in 
“jeugddrugland”. Dit aanbod werd 
ondertussen opengetrokken naar 
(leef)groepen binnen de residentiële 
jongerenzorg en het algemeen 
jeugdwerk. Meet & Greet is geen 
preventieactiviteit pur sang. Hiervoor 
zijn er andere organisaties. We 
vullen hier een hiaat in door 
geïndiceerde (tertiaire) preventie 
aan te bieden vanuit een vroeg-

interventieperspectief (voor school 
drop/kick out).  
 
BMI-extern  

Naar aanleiding van enkele persberichten en de vaststelling dat we een 
bepaald segment van risicovol gebruikende jongeren niet bereikten, werd een 
samenwerking uitgebouwd met de spoedafdeling van het 
Stuivenbergziekenhuis. De helft van alle drug- en middelengerelateerde 

interventies vinden daar plaats (oproepen van de dienst 112). De andere helft 
komt op Sint-Vincentius terecht. Ook hier starten we binnenkort met eenzelfde 
aanbod. Het doel is vooral dat de jongere zicht krijgt op zijn/haar gebruik en 

dat een nieuwe opname op de spoed vermeden wordt.  
 
Resultaten 

In  2014 werd hard gewerkt aan het verkrijgen van naambekendheid en 

mandaat binnen de Antwerpse hulpverleningscontext. Het laagdrempelig 
karakter van het aanbod en de schadebeperkende invalshoek liggen niet altijd 
gemakkelijk.  Daarnaast werd veel tijd en moeite gestoken in het verkrijgen 
van mandaat bij jongeren. Wanneer we doorverwijzing door 

vrienden/collega gebruikers op de tweede plaats zien staan in onze top drie, 
kijken we daar met een glimlach tevreden op terug.  
 
Plug-INN beoogt niet concurrentieel te zijn naar het reeds bestaande 
aanbod. We willen een bijkomend alternatief te zijn van waaruit jongeren 

een specifiek aanbod krijgen of toegeleid worden naar de bestaande 
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voorzieningen. Er worden succesvolle verwijzingen gerealiseerd, zowel 
ambulant als residentieel. Anderzijds zien we ook terugverwijzingen na 

afronden van trajecten elders.  
 

 
In 2013 was onze instroom duidelijk gestegen. Aandachtspunt toen was dan 
ook de afbakening van cliëntenpopulatie. In 2014 zagen we een daling van 

het instroomcijfer enerzijds maar een stijging van het aantal contacten 
en het aantal wederaanhakers anderzijds.  

 
Binnen Plug-INN spreken we van een begeleiding of een traject wanneer 
jongeren meer dan 5 contacten hebben gedurende 5 verschillende 

weken. Trajecten (begeleidingen) zijn intensief met gemiddeld 53 
contacten in 2014 per jongere (range 5-102). Eind 2014 zijn er zo 19 

jongeren in traject. Een traject kan worden afgerond (in samenspraak, door 
verwijzing residentieel of ambulant) of de jongere kan afhaken (ondanks 
geplande afspraak no-show). Het streefcijfer van 8 jongeren per week werd 
reeds in 2013 ruimschoots overschreden. Het nieuwe streefcijfer voor 2014, 
van 15 verschillende jongeren per week, is in die zin net niet behaald 
door een tijdelijke terugval in de maanden november en december. We stellen 
toch een duidelijk stijgende lijn vast.  
 
Jongeren én verwijzers vinden de weg naar Plug-INN. Van de 47 nieuw 

bereikte jongeren in 2014 komen er 38 via 20 verschillende verwijzers en 
9 via vrienden.19 van de 59 jongeren van 2013 bleven in 2014 op Plug-INN 
komen. We zagen ook drie jongeren van 2012.  
 
Gedurende 2014 volgden 21 jongeren een substitutiebehandeling voor 

opiaten en werden 8 jongeren verwezen voor een residentiële opname, die 
ook effectief doorging.  
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In 2014 werkten we ook verder aan het vergroten van onze naambekendheid 
ondermeer door de organisatie van onze studienamiddag. Hiermee beoogden 

we vooral bekendmaking van onze organisatie en werkvorm.  
 
We hadden in 2014 slechts één workshop Meet&Greet in een jongeren-
opvangorganisatie. Deze werd positief geëvalueerd door de aanwezige 
jongeren. We verwachten dat de verdere uitbouw en verspreiding van 
Meet&Greet-sessies een goed kanaal is om gebruikende jongeren vroegtijdig 
naar de hulpverlening te oriënteren. Daarom willen we in 2015 dit aanbod 
zeker aanhouden en nog extra promoten. Daarnaast onderhouden we tevens 
een Facebookpagina waarop we regelmatig harm reduction-boodschappen, 
evenals interessante links en berichtgeving in de pers posten. Jongeren 

worden via sms  gecontacteerd en opgevolgd. Zij houden ons zo ook op de 
hoogte van hun evolutie.  
 
Toekomst 

 

Plug-INN zit nu echt op de rails. 
Er is naambekendheid en 
mandaat binnen de hulp-
verlening en de stad. In het 
voorjaar van 2015 dienen we 
dit terug aan te zwengelen. We 
streven nog steeds naar meer 
bekendmaking bij de jongeren 
zelf. We halen onze voorop-
gestelde cijfers en we hebben 
nog groeimarge. We slagen erin 
om goede samenwerkings-
verbanden af te sluiten. We 
willen nog meer investeren in 
solide netwerking en structurele 

samenwerking. We bereiken de jongeren die we op oog hadden, met name 
risicovolle -25jarige gebruikers met weinig of geen netwerk en die niet bereikt 
werden door andere (drug)hulpverlening of daar niet welkom zijn. We blijven 
aandacht hebben voor recreatief gebruik voor zover het risicovol is of kan zijn.  

 

Kristof Bryssinck, Erik Helderweert, Mieke Verbruggen, Joris Van Acker 
  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://free-clinic.be/free-clinic/pluginn/&ei=TClfVaWcHey67gbq7IPYCA&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNFT1BuOhPVoS5JSNuOzKC9aJOZhBw&ust=1432386236553226
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EXTRA-MURAAL WERK: ‘DE NOMAAD’ IN WORDING… 
 

Wat vooraf ging 

In het najaar van 2013 kreeg ‘De Nomaad’ zowel inhoudelijk als op vlak van 
praktische organisatie hoe langer hoe meer vaste vorm. Het project wist ook 
ondersteuning te verwerven via private sponsoring. Er werd een pand ter 
beschikking gesteld in Antwerpen Noord en vanuit 2 fondsen werd voorzien in  
geldelijke steun.  
 
Donkere wolken  

Helaas trokken in begin 2014 donkere wolken samen boven de Nomaad in 
wording. Beleidsmatige bezwaren met betrekking de nieuwe locatie zorgden 
ervoor dat we de fysieke integratie vooralsnog niet konden waarmaken. Het 
gebouw in Antwerpen Noord dat we dankzij een mecenas ter beschikking 
hadden gekregen om “De Nomaad” in te huisvesten, botste op bezwaren van 
het stadsbestuur.  

Deze tegenvaller kwam bovenop de reeds eerder genomen beslissing om de 
stedelijke convenant straathoekwerk stop te zetten waardoor de contracten 
van twee medewerkers dienden beëindigd te worden. Eén voormalig 
straathoekwerker kon doorstromen naar het team van  Buro Aktief en voor één 
medewerker betekende dit een vermindering van werkuren. De consequenties 
waren ook voelbaar binnen Buro Aktief, waar een aantal tijdelijke 
medewerkers door de verschuiving eveneens dienden afscheid te nemen of 
waar contractvermindering het gevolg was. 
 
Het ontbreken van een uitvalsbasis heeft de werking ernstig beïnvloed, maar 
dankzij partnerorganisaties  zijn we er toch in geslaagd om het ganse jaar te 
blijven voorzien in een kwalitatieve werking. We durven hopen dat het 
stadsbestuur haar geuite engagementen inzake een nieuwe locatie voor De 
Nomaad in 2015 kan waarmaken. We blijven alleszins optimistisch en 
hoopvol. 
 

Het extramuraal werk van Free Clinic vzw omvat het Straathoekwerk, het 
Activeringsproject, Buro Aktief en de Spuitenpatrouille. Opzet was om deze 
werkingen in 2014 zowel inhoudelijk als fysiek samen te brengen binnen een nieuw 
integraal concept “De Nomaad”. Naast uitvalsbasis voor verschillende activiteiten 
op zich, zou ‘De Nomaad’ ook een ankerplaats worden waar mensen kunnen 
aanhaken en in contact kunnen gebracht worden met allerhande voorzieningen, 
binnen de eigen werking en ook daar buiten. 

 



 

Ja
ar

v
er

sl
ag

 F
re

e 
C

li
n
ic

 v
zw

 2
0
1
4

 

3

5 

 

Resultaten 

Ondanks bovenstaande tegenslagen 
is er in 2014 hard gewerkt en 
werden er positieve resultaten 
behaald. 

De eerste 3 maanden van jaar 
stonden in het teken van de 
winterdagopvang. Samen met 
vrijwilligers uit het OCMW werd een 
opvang georganiseerd in de 
Walburgiskerk in de Volksstraat. 

Hier ontvingen we een  250-tal 
verschillende mensen, waaronder 
een 30-tal vrouwen. Naar het einde toe was er een gemiddelde dagopkomst 
van 65 bezoekers, die een ganse namiddag bij ons vertoefden en deelnamen 

aan het gebeuren. Eind 2014 namen waren we opnieuw de drijvende kracht 
achter Winterdagopvang 2014-2015.  Ook tijdens de Winterdagopvang bleven 
de buitenactiviteiten van de verschillende werkingen doorlopen. 

Buro Aktief organiseerde in  
2014 1900 opdrachtplaatsen. 
Dit betekent dat we een 380 
opdrachten hebben uitgevoerd. 
Dit zijn gemiddeld 40 opdracht-
plaatsen per week of 8 

opdrachten van 2 uur. Met dit 
aanbod konden we gemiddeld 20 

mensen per week aan het 
werk zetten. Deze berekeningen 
worden op 52 weken berekend, 
terwijl er volgens de convenant 40 

weken dienen georganiseerd te worden. Dus per werkweek zijn er meer 
plaatsen beschikbaar (+/-48 opdrachtplaatsen). Er is ook gezocht naar 
vernieuwing qua projecten. Zo is de eigen volkstuin nog in wording, zijn er 
meer opdrachten gekomen door buurtregisseurs en is er in Winterdagopvang 

2014-2015 een grotere participatie van Buro Aktief genoteerd. Andere 
projecten komen later aan bod. 

Het Activeringsteam vierde dit 

jaar haar 10-jarig bestaan met het 
10de kamp (10 years on fire), een 

gezinnendag en een feest. Voorts is 
er een wekelijkse inloop 

georganiseerd met wisselend 
succes en waren er de wekelijkse 

activiteiten op diverse plaatsen.  
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De Lange Termijnprojecten blijven 
een succes. De Antwerp Streetboys 

trainden wekelijks en zijn nu ook 
ingeschreven in een lokale competitie, 
zodanig dat zij die niet voor het BHC 
in aanmerking komen, toch nog 
kunnen spelen.  

Daarnaast werd in samenwerking 
met Buurtsport een fitnessaanbod 

gestart en op dinsdagavond is 
zaalvoetbal Zuid al 13 jaar een 

traditie.  De samenwerking met 
Sering vzw heeft tot een echt sterk 
theaterproject geleid (Papieren 

Jungle), waarmee we in 2015 nog de 
boer op gaan. De vrouwen hebben 
een eigen moment binnen de 
Vrouwenclub en het vrouwensalon. 

De buurtgerichte initiatieven zijn ook dit jaar doorgegaan (Winterfeest, 

Lentepoets, Muziek in de Wijk), maar in 2014 is er nog een extra 
Gezondheidsdag georganiseerd op het De Coninckplein en die de 

mogelijkheid bood aan Free Clinic en partnerorganisaties om zichzelf aan de 
buurt voor te stellen. 

Participatie is een belangrijk thema geweest in 2014. Theaterproject en 
Stadsgidsen zijn daar exponenten van. Hiermee willen we in 2015 de boer op 
gaan naar scholen, partnerorganisaties en in latere instantie naar het ruime 
publiek. Het concept Gas-buro als voorwaardelijke poot aan het Buro-
Aktief-fundament is in samenspraak met stedelijke administratie, directie 

Free Clinic en vooral de gasten ontwikkeld. Dit was een boeiend experiment, 
waarin de methodische basis is gelegd voor meerdere participatieprojecten in 
de toekomst. 

De Spuitenpatrouille wordt 
hoe langer hoe meer een begrip 

in Antwerpen. We worden meer 
aangesproken voor opdrachten. 
Er is een nieuwe VAP-vrijwilliger 
aangesloten, maar helaas is er 
ook een gestopt, zodat we 
kunnen blijven beschikken over 
een duo dat meer inzetbaar is. 
Voorts vormen ook de 
patrouilleleden een min of meer 
vaste equipe. Daarnaast is er in 
samenwerking met Spuitenruil 
een maandelijkse opleiding voor geïnteresseerden en kandidaat-vrijwilligers 
en organiseerden we 3 sensibiliseringsmomenten. 
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Het veldwerk blijft een gevoelig punt binnen de werking. Door de overvolle 
agenda’s is dit hetgeen dat de planning soms niet haalt. En dat is jammer. 

Daarom hebben we ons voor 
2015 echt opgelegd ons 
veldwerk te plannen door in te 
schrijven in de convenant. We 
willen ook activiteiten aan het 
veldwerk vasthaken, maar dit 

dient nog verder te worden uitgewerkt. 

Stilzitten is achteruitgaan. 'De Nomaad' kent maar één richting en dat is 
vooruit. Soms staat de werking in eerste versnelling, maar meestal in vijfde. 
Door de terugval van personeel moeten we toch ook eens de 
tussenversnellingen zoeken. Weet iemand ze staan? 

  

 

Sulliman Ackajjoua, Pia Claessens, David Huijgens Luc Martens, Sandra 
Meese, Dolores Serrano, Sadettin Tezerdi, Ivo Thery, Fred Van Damme en  

Marein Wellens  
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FREE CLINIC VZW IN 2014 

 
 

Algemeen 

Op 31 december 2014 waren er 59 medewerkers (45,32 VTE) bij Free Clinic 
vzw tewerkgesteld waarvan 17 voltijds, 27 deeltijds, 11 halftijds en 4 minder 
dan halftijds. Gemiddeld  werkten zij 29,23 uren per week.  
Free Clinic vzw werd in 2013 gesubsidieerd door 
- het RIZIV, 
- het Stedenfonds 

- het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP),  
- vzw Ciso,  
- Sociale Maribel  
- Vlaamse Gemeenschap 
- Federaal Fonds ter bestrijding van de Verslavingen  
 

Ook vanuit eigen middelen van de vzw worden de personeelskosten 
aangevuld.  
 
Wijzigingen personeel in 2014 

 
MSOC 
- Maaike Van den Bergh verliet in 2014 het team.  
- Griet Maertens en Sven Van De Velde startten als verpleegkundigen 
- Zahira De Ryck kwam in dienst als psychosociaal hulpverlener. 



 

Ja
ar

v
er

sl
ag

 F
re

e 
C

li
n
ic

 v
zw

 2
0
1
4

 

3

9 

 

 

Activeringsteam 
- Nourdine Benaissa vervoegde het team binnen Buro Aktief 
- Patrick Marijnissen, Joey Barremansen Anton Van Dijck werkten aan de 

Winterwerking.  
 

Plug-INN 
- Vincent Franck verliet Plug-INN 
- Erik Herlderweert verschoof van het MSOC naar de jongerenwerking 
 
Straathoekwerk 
- Als gevolg van de beslissing van het stadsbestuur werden Sandra Meese, 

Sulliman Acajjoua en Sadettin Tezerdi in opzeg gezet. De opzegtermijn loopt 
tot een eind in 2015. 

 
 
 

De teamsamenstelling van PROject, Bubbels&Babbels en de omkadering bleef 
in  2014 onveranderd.  
 
Vzw-organen 

 
Raad van Bestuur 
Jan Bogaerts 
Nico Bogaerts, voorzitter 
Bart Conix 
Paul Eylenbosch  
Gie Goyvaerts 
Anne-Mie Van Cauwenberghe 
Guido Van Hal 
Anne-Mie Vermassen 
 
Algemene Vergadering 
Voorzitter Jan De Ridder 
Carl Adams, Diane Bangels, Pascale Bierna, Jan Bogaerts, Nico 
Bogaerts,Werner Bosschaerts, Lieve Brosens, Kristof Bryssinck, Bart Conix, 
Mia Crollet, Kathleen Debruyne, Tom Decorte, Thomas Decreus, Ives 

Delespaul, Jurgen De Vos, Lieve De Weerdt, Niek Everts, Paul Eylenbosch, 
Steven Gibens, Heidi Holvoet, Martine Keyen, Ellie Kuipers, May Leenaerts, 
Cathy Matheï, Johan Renard, Dirk Rombouts, Tino Ruyters, Ronny Servaes, 
Lieven Tiebos, Joris Van Acker, Anne Mie Van Cauwenberghe, Guido Van Hal, 
Claire Vanmal, Tonny Van Montfoort, Anne Mie Vermassen, Sara Waelbers, 
Tessa Windelinckx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Versie 1.2 
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