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SPUITENRUIL PLUS

een inspirerend verhaal over hoe bewoners rond het thema drugs in
hun wijk aan de slag gaan en de buurtapothekers – met succes –
proberen te motiveren om aan spuitenruil te gaan doen

deze brochure is de lange versie van het verhaal
voor een meer gebalde tekst verwijzen we graag naar ons artikel:
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DE WERKGROEP DRUGS VAN DE PUZZEL

1.1

De Precaire* Puzzel

Op 7 juni 2010 werd het officiële startschot gegeven van de
Precaire Puzzel: een samenwerkingsverband van een 60-tal
organisaties en diensten, allen werkzaam in de wijk de Brugse Poort
in Gent. Gebruik makend van de constructieve synergie die op het
maandelijkse buurtteam manifest was, werd besloten tot een
nauwer samenwerkingsverband om visie op onze wijk te
ontwikkelen. Input van alle organisaties leidde tot het 'Charter voor
de Brugse Poort': een opsomming van 10 intenties die als leidraad
kunnen dienen om concreet actie te ondernemen rond de meest
precaire situaties in de buurt (zie bijlage 1). Het ultieme doel van het
Charter is een solidaire buurt en het creëren van een gedeelde
verantwoordelijkheid voor de buurt waarin we wonen, leven en
werken.
Gaandeweg ontstonden binnen de Precaire Puzzel naast de
Stuurgroep een aantal werkgroepen die zich gingen focussen op één
van de 10 intenties. Zo zagen achtereenvolgens de werkgroepen
Wonen, Verkeer, Goed Nabuurschap, Drugs, Jeugd en Communicatie
het licht. De leden van deze werkgroepen zijn steeds bewoners en
professionelen die in de buurt werkzaam zijn.

*

Vanaf 2015 heet de Precaire Puzzel kortweg dé Puzzel
1

De Werkgroep Drugs is in 2013 gestart en neemt de intentie “De
Brugse Poort pakt de drugsproblematiek aan” voor haar rekening.
Drugs (gehypet of reëel) is in de Brugse Poort steeds een topic
geweest. Of het nu het erg zichtbare 'drugstoerisme op de
Bevrijdingslaan', de succesvolle hulpverlening van de ter ziele
gegane vzw De Eenmaking, de sporadische drugsrazzia's door de
politie, het dumpen en 'vinden' van gebruikte spuiten in de
buurtparkjes of de opgeklopte sensatieverhalen in menig
krantenartikel betreft, dit 'lokaal drugsfenomeen' laat weinige
harten in de Brugse Poort onberoerd.
De initiatiefnemers kozen voor een open buurtavond rond drugs om
bewoners rond dit thema te horen en misschien ook te mobiliseren
zodat een nieuwe werkgroep met dit centraal thema gevormd zou
kunnen worden.

1.2

“Bewoners aan het woord over drugs in de Brugse
Poort”

De oproep voor deze avond (zie bijlage 2) op 28 mei 2013
werd via zeer diverse digitale én niet-digitale kanalen wijd in de wijk
verspreid. Als locatie kozen we bewust voor een diverse buurtschool
om zo de toegankelijkheid te verzekeren.
De avond was uit twee delen opgebouwd. Een eerste deel was
vooral op input gericht met verhalen uit de wijk door een jongere en
een straathoekwerker, gevolgd door een schets van het stedelijk
beleid door de Gentse drugscoördinator, om af te sluiten met een
aantal voorbeelden van hoe een wijk aan de slag zou kunnen gaan
door de Vlaamse Spuitenruilcoördinator.
2

In het tweede deel konden de aanwezigen kiezen tussen
verschillende gesprekstafels met als onderwerpen: 'gokken,
energiedranken, gaming, alcohol,...' / 'algemene preventie' / 'jeugd
en drugs' / 'overlast' / 'ondersteuning van de omgeving van de
gebruiker'. Elke aanwezige heeft ruimschoots de tijd gekregen om
zijn/haar gedachten uit de doeken te doen en er werd goed van
mening gewisseld.
Van elke gesprekstafel werd een verslag gemaakt en de aanwezigen
konden hun gegevens achterlaten voor verdere communicatie
(afgeven verslag, nieuwe uitnodigingen). Op deze avond waren een
40-tal bewoners en professionelen aanwezig. Gedurende de hele
avond was een infostand rond drugshulpverlening van het CAW
aanwezig.

1.3

De zoektocht naar een gedeelde bekommernis

Alle geïnteresseerden werden uitgenodigd voor een
volgende bijeenkomst op 17 september 2013 in het zaaltje achterin
de buurtbibliotheek. Deze plek zou vanaf dan onze voornaamste
afspraakplaats worden. De buurtavond van mei werd kort
geëvalueerd en de 20 aanwezigen bespraken wat voor elk van hen
het belangrijkste was in verband met drugs waaraan ze in de wijk
iets willen veranderen. Ze gaven ook aan welke mogelijke concrete
acties ze hiertoe zagen. Kwamen onder meer naar voor: 'de nood
aan toegankelijke hulp', 'een betere samenwerking tussen alle
actoren', 'aanpakken van de overlast door spuiten en lawaai', 'nood
aan meer kennis en inzicht in de problematiek', 'blowende jongeren
en opvoedingsondersteuning', 'het beeld van de Brugse Poort als
drugswijk'.
3

Alweer een boeiende avond die een beter zicht bood op wie
waaraan belang hecht en waarrond gewerkt zou kunnen worden. Er
wordt besloten tot een volgende bijeenkomst. Een nieuwe
werkgroep van de Precaire Puzzel is geboren: de Werkgroep Drugs.
Op de agenda: samen een concreet thema kiezen en verder zoeken
naar een bijpassende actie. Aangezien tijdens de bijeenkomsten
vaak verwezen werd naar het goede werk dat tot 2011 door de vzw
De Eenmaking in de wijk gedaan werd, werd besloten om 2
toenmalige medewerkers van deze organisatie op de volgende
vergadering uit te nodigen en hen te vragen hun werking uiteen te
zetten.
Op 5 december 2013 luisterden we met z'n twaalven naar het
verhaal van vzw De Eenmaking. Met een absolute focus op
diversiteit probeerden zij jarenlang een brug te maken tussen
gebruikers, hun familie en de drughulpverlening. Dit vooral vanuit
de vaststelling hoe erg ontoegankelijk en 'wit' de bestaande
drugshulpverlening is, wat aansluiting door gebruikers (met een
diverse achtergrond) erg bemoeilijkt. Zij zetten vooral in op
preventie door ervaringsdeskundigen en op trajectbegeleiding op
maat van de cliënt. De Eenmaking deed aan Spuitenruil en genoot
bij gebruikers een groot vertrouwen dankzij hun open deur politiek.
Ze hadden ook een gevangeniswerking. Bij gebrek aan subsidies
hield hun werking op te bestaan. Sindsdien is er geen
drughulpverlening meer aanwezig in de Brugse Poort.
Na deze inspirerende uiteenzetting gingen we verder met het
uitpuren van ons lijstje van favoriete aan te pakken thema's en hoe
we deze middels concrete acties zouden kunnen bespelen. Op de
wenslijst stonden dan nog: ten eerste het reanimeren van de
teloorgegane spuitenruil via een buurtmobilisatie van de
apothekers; ten tweede ingaan op de nood aan correcte informatie
en bespreekbaarheid rond (soft) drugs en jongeren door zelf
4

Tuppercare-sessies te organiseren rond gebruik van (soft)drugs maar
evenzeer rond ongezonde voeding, gamen, energydrinks,… voor de
jongeren van de Brugse Poort en voor hun omgeving, en ten derde
het voeren van bewustmakingscampagnes rond verslaving in het
algemeen via bijvoorbeeld een fototentoonstelling, een
affichecampagne of bewustmakingsenquêtes. Omwille van het
concrete en haalbare karakter van het eerste voorstel werd besloten
dat we ons voor onze eerste actie zouden gaan bezighouden met
het spuitenruilproject via de apothekers.

5
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2

SPUITENRUIL: wat, wie, waar?

2.1

Spuitenruil: het concept

Aangezien de meesten van ons niet vertrouwd waren met
het concept 'spuitenruil' werd op de eerstvolgende vergadering op
30 januari 2014 ook de spuitenruilcoördinator van Oost-Vlaanderen
uitgenodigd.
Zij legde aan de 11 aanwezigen het doel, de manier van werken en
de voordelen van spuitenruil zoals dat door Spuitenruil Vlaanderen
ontwikkeld werd uit.
Wij vernamen dat spuitenruil tot doel heeft de schade van
druggebruik te beperken, zowel voor de gebruiker, zijn/haar
onmiddellijke omgeving als voor de algemene bevolking. Men doet
dit door gebruikte spuiten te verzamelen, informatie en proper
materiaal voor de gebruikers te voorzien, gericht door te verwijzen
en door aan apotheken die meewerken materiaal te leveren, te
sensibiliseren en te informeren. De voordelen van spuitenruil
werden opgesomd. Die liggen vooral op het vlak van ziektepreventie
bij de gebruikers zelf doordat zij hun gebruikte spuiten kunnen
inruilen voor propere.
Gebruikers vertonen dus minder risicogebruik en uit onderzoek
blijkt dat spuitenruil niet leidt tot een toename van het aantal
injecterende gebruikers. Daarnaast betekent spuitenruil dat minder
gebruikte spuiten op straat terechtkomen en wordt de veiligheid
van bewoners (en kinderen) dus vergroot.
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We kregen info over welke drugs geïnjecteerd worden, hoe frequent
dat gemiddeld gebeurt en hoeveel spuiten er dus gebruikt worden
en wat de kostprijs is van drugs en van spuiten. Ook krijgen we meer
te horen over de (gebrekkige) registratie van waar en hoeveel
zwerfspuiten er gevonden worden. Onze wijk staat in Gent op de
2de plaats qua aantal geregistreerde gevonden spuiten. Vervolgens
wordt een overzicht gegeven over de enkele plaatsen in Gent waar
reeds aan spuitenruil gedaan wordt.
Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de erg succesvolle
spuitenruil die door vzw De Eenmaking in de Brugse Poort werd
gedaan bij haar stopzetting overgenomen werd door het CAW (wijk
Rabot). Helaas bevindt het CAW zich slechts aan de rand van onze
buurt, wat misschien deels het véél lagere aantal binnengekregen
spuiten ten opzichte van vroeger kan verklaren. Sowieso is het
aantal contacten van gebruikers in het CAW pakken lager dan
destijds bij de Eenmaking.
Omwille van een mogelijke focus op de apotheken, probeerden we
een duidelijker beeld van die situatie te krijgen. Op dat moment
waren er stadsbreed 7 apotheken die aan spuitenruil deden,
waarvan 0 in de Brugse Poort. Blijkt dat er, net omwille van haar
drugsproblematiek, specifiek in de Brugse Poort ooit (in 2007) een
poging geweest is om de apothekers hiervoor warm te maken. De
initiatiefnemers (stadsdiensten en organisaties) hadden dit gedaan
middels een brief met wat meer uitleg over Spuitenruil en de
modaliteiten. Deze actie is toen op fel protest vanwege de
apotheken gestoten. Zij waren niet te spreken over de vraag.
We vernamen meer over het belang van de medewerking van
apothekersverenigingen en gaandeweg spitsten we onze aandacht
toe op de vraag welke de voorwaarden voor apothekers zijn om tot
deelname aan spuitenruil over te gaan. Wat doet de ene apotheek
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afhaken en wat haalt een andere over de streep? Bovendien zijn er
ook een aantal voorwaarden waaraan de apotheek moet voldoen
om aan spuitenruil te mogen doen: een contract tekenen, een
basistraining volgen om op een veilige manier spuiten te ruilen, de
verplichting tot een eenvoudige maar minimale registratie van de
aantallen.
We stelden vast dat het zeer belangrijk is om een goed zicht te
krijgen op de drempels bij apothekers en ons te 'beraden' over
'massagetechnieken' om apothekers te benaderen en te proberen
overtuigen. De idee groeide om een 'ervaringsapotheek' die reeds
aan spuitenruil deed, te bevragen over zijn/haar praktijk en over
welke de voor- en nadelen en drempels zijn om deel te nemen.
Na dit alles was binnen de Werkgroep de overtuiging gegroeid dat
het promoten van spuitenruil bij de apothekers van de Brugse Poort
een haalbare en zinvolle actie zou zijn.
Daarnaast werd de mogelijkheid van het plaatsen van dropboxen
voor spuiten (naaldcontainers) in de buurt besproken. Er werd
nagedacht over mogelijke hangplaatsen voor zo'n box. Op openbare
gebouwen kunnen ze volgens het stadsreglement niet. In het kader
van het drugbeleidsplan van de stad Gent (2013) is er sprake van het
zoeken naar geschikte locaties. Specifieke aanvragen tot
vergunningen voor bepaalde publieke gebouwen zouden tot een
goedkeuring vanwege de stad Gent kunnen leiden.
Dropboxen werden door de Werkgroep als te fragmentair qua
oplossing gezien (geen return voor de gebruikers, geen sociale
contactdimensie).
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De Oost-Vlaamse spuitenruilcoördinator gaf in deze bijeenkomst te
kennen in de toekomst graag te blijven deel uitmaken van de
Werkgroep. Gezien de expertise en de directe link met de praktijk
van het spuitenruilen in het Gentse werd dit op enthousiasme
onthaald. Er werd wel duidelijk gesteld dat de werkgroep geen
instrument is voor Spuitenruil Vlaanderen, maar eerder omgekeerd,
de coördinator staat ten dienste van wat en hoe de Werkgroep het
wil.
Om de groeiende hoeveelheid aan informatie ten bate van de
Werkgroep het hoofd te kunnen bieden, werd een internet-box
aangemaakt waar eenieder achtergrondinformatie op kon plaatsen
of raadplegen.

2.2

De rol van het wijkgezondheidscentrum

Een ander belangrijk aandachtspunt was de rol die het
Wijkgezondheidscentrum van de Brugse Poort in dit
spuitenruilverhaal zou kunnen spelen. Een preventiemedewerker
van het WGC was reeds van het begin in de kern van de Werkgroep
Drugs betrokken maar dit betekende natuurlijk niets over de
bereidheid van het WGC om aan spuitenruil te gaan doen. Er werd
beslist dat het gesprek met het WGC over het plaatsen van een
dropbox of het faciliteren van spuitenruil in hun gebouwen moest
aangegaan worden. Een idee daarbij was dat de Oost-Vlaamse
spuitenruilcoördinator in het WGC eens per week een zitdag zou
kunnen houden. Al meteen werden een aantal redenen waarom het
WGC dit misschien wel of niet zou doen onder de loep genomen.
Toen al werd duidelijk dat dit niet over één nacht ijs zou gaan.
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Met z'n twaalven timmerden we op 19 februari 2014 verder aan ons
project. Voor de laatste keer werd een oplijsting gemaakt van de
mogelijke acties. Er werd afgesproken dat een paar mensen een
gesprek met het WGC zouden voorbereiden en aangaan. De
Werkgroep was immers overtuigd van het belang van hun
betrokkenheid en wou daarom peilen naar hun mening ten opzichte
van de pistes die de werkgroep onderzocht en ook naar welke rol zij
hier voor zichzelf zagen weggelegd?

2.3

De zoektocht naar andere buurtlocaties

De idee om uit te kijken naar een goede locatie voor een
dropbox of naar een andere plek om aan spuitenruil te doen kon
niet tot het WGC alleen beperkt blijven. Er moest bekeken worden
wie/wat nog meer in aanmerking kwam om dezelfde vraag voor te
leggen. Zeker nu er een concreet aanbod was van de
spuitenruilcoördinator om één dag per week ergens in de Brugse
Poort aan spuitenruil te komen doen. Een paar mensen gingen aan
de slag om een veilig onderdak voor dit aanbod te vinden mét
privacy voor de gebruikers die er over de vloer zouden komen.
Een volgende vergadering zou zich vooral focussen op de te volgen
strategie om een traject rond de apotheken te gaan afleggen.
Wat weerhouden werd als zinvolle acties om eventueel in een latere
fase terug op te nemen: het ophangen van dropboxen en ruilboxen,
onze relatie met de stad en haar beleid, een preventie-avond voor
ouders, de rol van de gemeenschapswachten bij het vinden van
spuiten op het openbaar domein, zelf een opkuisactie organiseren.
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Vanaf deze vergadering werd, omwille van de gevoeligheid van
delen van de inhoud van de verslagen, het verslag enkel naar de
aanwezigen gestuurd. Iedereen kreeg wel nog steeds de uitnodiging
voor de volgende bijeenkomst.
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3

HET RIJPEN VAN DE GEESTEN

3.1

De rol van het wijkgezondheidscentrum

(uitdiepingsfase)

Vertegenwoordigers van de Werkgroep Drugs werden
uitgenodigd voor de stafvergadering van het WGC op maandag 28
april 2014.
Daar stelden zij de volgende vragen: kan het WGC onderdak bieden
aan de spuitenruilcoördinator, welke rol ziet het WGC voor zichzelf
weggelegd in de apothekersactie en op welke manier kan het WGC
aan preventie doen en is een dropbox daarbij een piste?
Dat overleg is positief verlopen. Er was een zekere openheid om
mee na te denken. Tegelijkertijd waren er ook heel wat
bedenkingen, zeker op het vlak van het beschikbaar stellen van een
lokaal voor de spuitenruilcoördinator.
Onder meer de volgende argumenten werden naar voor gebracht:
een tekort aan lokalen, een bezorgdheid omtrent het imago van het
WGC, de bemerking dat het medisch aanbod enkel aangesloten
patiënten betreft, de zorg voor een veilige omgeving voor de
patiënten en de schrik voor overlast door gebruikers. Het feit dat de
spuitenruilcoördinator zelf aanwezig zou zijn vonden ze wel positief.
Ze stonden ook open voor het argument dat het WGC een
preventieopdracht heeft voor de hele wijk en voor de idee dat de
drugsproblematiek een gedeelde verantwoordelijkheid betreft.
De vraag naar een dropbox aan het gebouw zou men intern
13

bekijken. Een overleg met alle buurtapotheken laten doorgaan in de
lokalen van het WGC kon zeker. Verder waren ze zeer enthousiast
over het doen van een preventief aanbod naar scholen en de wijk
toe op het vlak van gaming, energydrinks, …
Ze beloofden al deze zaken en het gevraagde intern te bespreken.
Eind mei koppelde het Wgc in een brief terug. Zij spreken daarin van
een door het team gedragen standpunt, dat daarom wellicht ook
niet snel zal veranderen. Wat het WGC als locatie voor spuitenruil
betreft, gaan ze niet in op onze vraag aangezien ze niet het risico
willen lopen dat door een extra aanbod van zorg een deel van hun
patiënten een drempel zou ervaren en niet meer zou
willen/kunnen/durven/mogen komen. Het WGC vindt het WGC als
een toegankelijke en veilige omgeving absoluut prioritair voor al
haar patiënten. Gespecialiseerde zorg verdient elders zijn plek en
niet in een eerstelijnsactor met een brede en generalistische rol.
De vraag naar het installeren van een dropbox aan de gevel, is
bespreekbaar, maar dan wel aan de straatkant.
Verder is het WGC bereid om via gezondheidspromotie en preventie
aandacht te besteden aan de brede verslavingsproblematiek.
Wat preventie en dropboxen betreft, was de werkgroep blij met het
antwoord van het WGC. Over het afwijzen van medewerking aan
spuitenruil waren we ontgoocheld en kropen daarom opnieuw in
onze pen. In september 2014 richtten we ons in een brief opnieuw
tot het WGC. Daarin gaven we aan dat naar onze mening het bieden
van een ruimte voor een externe 'spuitenruiler' geen
gespecialiseerde zorg is. Ook gaven we aan dat wij niet geloven dat
spuitenruil de toegankelijke en veilige omgeving voor hun patiënten
in het gedrang zou brengen. We vroegen of zij bereid waren een
14

nieuwe dialoog aan te gaan, en wijzigden ook onze vraag van een
locatie voor een spuitenruiler naar de concrete vraag om aan de
balie zelf aan spuitenruil te doen, zoals we dat ook aan de
apotheken vragen. We peilden naar de bereidheid om aan een
eenvoudiger vorm van spuitenruil te doen, zoals aan de toog van de
apothekers, maar dan in het WGC geïntegreerd in het onthaal aan
de balie. We wezen op het belang van een permanent netwerk
waarin de verschillende partners elk een deel van de spuitenruil op
zich zouden nemen, aangezien geen enkele organisatie of apotheek
alleen de spuitenruil wil organiseren, wat begrijpelijk is. Tenslotte
nodigden we hen van harte uit op de ronde tafel rond spuitenruil
later die maand (zie verder) en gaven aan bereid te zijn dit alles
verder mondeling toe te lichten.
Al in de week daarna kregen we van het WGC een schriftelijke
reactie.
Wat spuitenruil betreft, zijn ze van mening dat het de kern van hun
werking niet ten goede zou komen. Ze benadrukken inderdaad zelf
te kiezen waar ze denken hun steentje te kunnen en willen bijdragen
en dat zij niets kunnen veranderen aan het feit dat andere partijen
zich daaraan spiegelen of het liever anders hadden gezien.
Wat onze nieuwe vraag naar spuitenruil aan de balie betreft,
betogen ze dat hun context en de apotheek-context volledig anders
is. Het WGC benadrukt dat hun kerntaak het bieden van zorg aan
ingeschreven patiënten is en dat zij geen transacties doen aan de
balie, niet met ingeschreven patiënten en uiteraard niet met
personen die niet ingeschreven zijn. Zij stellen dat om die reden het
WGC strikt gezien niet echt een publieke plek is waar iedereen vrij in
en uit kan lopen. Dit in tegenstelling tot een apotheek, die voor
iedereen toegankelijk is met het oog op een aankoop of een
ophaling. Ze voegen eraan toe dat het uiteraard de keuze van de
apotheek is om iets al dan niet in het aanbod op te nemen.
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De redenering die het WGC hier opbouwt over de toegankelijkheid
en de exclusiviteit van hun dienstverlening is cruciaal voor deze
discussie. Zeker in het licht van de opdrachten inzake
gezondheidspromotie en preventie die het WGC ook op zich neemt.
Deze zijn wijkbreed en beperken zich niet tot het eigen ingeschreven
cliënteel.
Het mag duidelijk zijn dat deze dialoog met het WGC hiermee niet
afgerond was. Het WGC besluit haar brief met de mooie woorden
“uitkijkend naar een goeie samenwerking op de vele vlakken waar
het wel lukt” en dat kunnen we als werkgroep natuurlijk alleen maar
beamen. We betreurden vooral dat we er niet in geslaagd waren om
het WGC op zijn minst te doen twijfelen.

3.2

De zoektocht naar andere buurtlocaties

Een aantal mogelijke locaties om aan spuitenruil te doen,
werden mondeling afgecheckt maar bleken ongepast wegens de
aanwezigheid van ex-gebruikers, van kinderen,... (een
kringloopwinkel, een koffiehuis).
Er werd ook gedacht aan een mobiel ruilpunt (een omgebouwd
busje bijvoorbeeld) of aan het huren van een locatie maar daartoe
bleek binnen Spuitenruil helemaal geen budget te zijn.
Er werd een ontwerpbrief opgesteld om bestaande organisaties
(een KRASdienst, een mutualiteit, een leegstaande pastorie) aan te
schrijven met de vraag of zij bereid zouden zijn de
spuitenruilcoördinator één dag per week te huisvesten in hun
16

lokalen in de Brugse Poort (zie bijlage 3). De reacties die we
binnenkregen, gingen grotendeels in dezelfde richting: sympathie
voor het initiatief, maar ze zien de aard van spuitenruil niet
verzoenbaar met hun eigen dienstverlening.
Aan de spuitenruilcoördinator werd gevraagd om via de
drugscoördinator de stad Gent aan te spreken om bij Facility
Management te peilen naar de beschikbaarheid van lokalen die aan
de stad toebehoren. Zeker één bepaalde locatie kwam volgens ons
in aanmerking, doch ook daar kregen we een njet, wegens
'onvoldoende beschikbare ruimte'. Volgens de Werkgroep is er nog
marge om deze vraag naar het faciliteren van een ruimte naar de
stad toe opnieuw te stellen, maar dan wel vanuit de bewoners van
de werkgroep.
Ook het proces waarin de stad Gent onderzocht om dropboxen aan
haar eigen gebouwen te bevestigen werd van dichtbij opgevolgd. In
oktober 2015 vernam de Werkgroep met tevredenheid dat de
installatie van één dropbox, aan het gebouw van het publiek sanitair
in het nabijgelegen Groene Valleipark, op de agenda van de Gentse
gemeenteraad geagendeerd stond. Op 25 februari 2016 was deze
dropbox geïnstalleerd en gebruiksklaar.

3.3

Een eerste mini-apothekersoverleg

De apothekersactie die we wilden opzetten, kreeg stilaan
vorm. In de eerste plaats wilden we als buurtbewoners onze
bezorgdheid uiten over de zwerfspuitenproblematiek in de buurt en
de apothekers sensibiliseren over de rol die zij (naast andere
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actoren) in een aanpak zouden kunnen spelen. We zouden ons
omwille van de haalbaarheid en de herkenbaarheid tot alle
apothekers van de Brugse Poort (en haar randen) beperken. Dat
bleken er 13 te zijn. We zouden geen onderscheid maken tussen
apotheken die al dan niet methadon verstrekken.
De methodiek die we zouden toepassen legde sterk de nadruk op
het gegeven dat wij als buurtbewoners ook klanten zijn van deze
apotheken. Een buurtbewoner zou zijn/haar vertrouwde apotheek
binnenstappen en een gesprek met de apotheker aangaan. Daarin
zou onze bezorgdheid geuit worden en geprobeerd worden de
apothekers mee te nemen in deze bekommernis. Daarna zouden we
spuitenruil als een mogelijke actie naar voor schuiven. Hiertoe leek
ons het opmaken van een draaiboek een must. Voor dit gesprek
moest iedereen immers zicht hebben op mogelijke drempels en
goed op de hoogte zijn van de principes en vormen van spuitenruil.
Tijdens dit gesprek zouden we de apothekers uitnodigen voor een
infoavond/rondetafel over spuitenruil waar experten en zijzelf aan
het woord zouden komen.
Er werd beslist tot een voorafgaand gesprek met één van de
buurtapothekers om de situatie wat af te tasten en beter te kunnen
inschatten. Deze apotheker werd bereid gevonden om samen na te
denken over een aanpak voor de infoavond. Daarnaast werd contact
opgenomen met een apotheker uit het centrum van Gent die reeds
aan spuitenruil deed. Op 3 juli 2014 was er een bijeenkomst met 2
lokale apothekers (de ene bracht nog een andere mee) en 2
ervaringsapothekers (man en vrouw van dezelfde apotheek). Dit
mini-overleg gaf ons inzicht in hetgeen apothekers in eerste instantie
tegenhoudt om aan spuitenruil te gaan doen.
Vooral de angst voor de gebruiker, in concreto voor agressie en
diefstal speelt een rol. Men wil crisissituaties die zorgen voor stress
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en maken dat men bang is in de dagelijkse werksituatie vermijden.
Dit aspect wordt nog feller benadrukt voor de gevallen wanneer
iemand alleen in de apotheek staat. Er is ervaring met ongewenst
hypernerveus gedrag van drugsgebruikers. Er wordt verwezen naar
slechte ervaringen met methadongebruikers die zich moeilijk aan de
afspraken houden.
Naast hun eigen angsten, vinden ze dit alles vooral ook nefast voor
andere klanten, die ze zeker niet willen afstoten door de
aanwezigheid van gebruikers.
Meer algemeen zijn ze van oordeel dat spuitenruil het probleem
niet zal oplossen en opperen ze dat spuitenruil het gebruik zelfs
gedoogt.
Tenslotte merken ze op dat de apotheken 'al zoveel moeten doen'
en oneigenlijk gebruikt worden voor de verspreiding en het
collecteren van van alles en nog wat (zoals de roze doos en
röntgenfoto's) en dat daar bovendien en ook hier weer in het geval
van spuitenruil geen vergoeding tegenover staat.
Tezelfdertijd voelen de apothekers zich ook aangesproken door de
idee van spuitenruil. Ze zien het als passend bij de idee dat ook zij
als gezondheidswerkers iemand in nood moeten helpen. Ze
beseffen dat de methodiek het proberen waard is, maar zien ook dat
iedereen het initiatief van zich af schuif. En tenslotte zijn ze het er
helemaal mee eens dat spuiten op straat een echte overlast zijn
voor de buurt.
Vervolgens kwamen de ervaringsapothekers aan het woord en ook
zij brachten de aanwezigen veel wijsheid bij, zeker wat betreft een
realistische kijk op de concrete praktijk van het spuitenruilen.
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Het is belangrijk even stil te staan bij de uitgangspunten en
motivaties van deze apotheek, namelijk drugsgebruikers zijn
evenwaardige patiënten en spuiten weg houden van de straat is
sowieso goed want veiliger.
Vooreerst normaliseerden deze apotheken de herkenbare angst
waarover hiervoor sprake. Die angst vinden ze logisch want ook voor
hen was contact met drugsgebruikers in het begin confronterend en
choquerend. Daarom focussen zij fel op het feit dat het belangrijk is
om te leren omgaan met drugsgebruikers, om een manier te vinden
hoe je dat doet. De opstart is daarom het moeilijkste. Zij stellen dat,
na het zetten van je eerste stap, doorzetten loont. Eenmaal je een
bepaalde samenwerking gecreëerd hebt, dan gaat het vlot. Ze
spreken zelfs van het creëren van een opvoedingssfeer.
Ze hadden het ook over de rest van hun cliënteel. Dat mag zeker niet
verminderen doordat er in de apotheek aan spuitenruil gedaan
wordt.
Ze vertellen dat de spuitenruilers heel snel de apotheek weer
verlaten. Men heeft het over dankbaarheid en respect vanwege de
gebruikers. De apotheker zegt dat ze ook als ze alleen in de
apotheek is spuitenruilers bedient.
De laagdrempeligheid en publieke functie van een apotheek,
vergelijkbaar met andere jobs, werd aangehaald als reden waarom
men wel moet kunnen omgaan met conflicten en stress op de
werkvloer. Apotheken hebben sowieso al ervaring met 'lastige'
klanten die discussiëren over voorschriften en prijzen.
We onthielden als belangrijke aandachtspunten voor de praktijk:
een assertief optreden dat positief autoritair is, waarbij men
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consequent is, duidelijk de eigen verwachtingen verwoordt en heel
kordaat optreedt. Je moet als apotheker zelf de controle houden,
trouw blijven aan je eigen principes en op je strepen durven blijven
staan. Daartoe kan je best niet in discussie gaan, maar eigen
concrete regels opleggen. De ervaringsapothekers hanteren
bijvoorbeeld de volgende: de transactie met de ruilers gebeurt net
als met andere patiënten: in de rij staan en de beurt afwachten. De
registratie gebeurt alsof het een kassa-moment is, zo valt het
'speciale' aan de ruil minder op. De spuitenruil moet echte ruil
blijven. Dat de spuiten terugkomen en de apothekers dus goede
statistieken van 'uit' en 'in' realiseren, is voor hen heel belangrijk.
Uit hun ervaring blijkt wel dat dit in het begin heel moeilijk is en dat
het een tijdje duurt vooraleer gebruikers zich consequent met een
container aanbieden. Deze leertijd is echter zo belangrijk dat je er
best rekening mee kan houden eerder dan onmiddellijk
teleurgesteld te zijn. Bovendien merken ze dat de nervositeit bij de
gebruikers afneemt: ze beseffen dat ze met de apotheek een
duidelijke afspraak hebben: container mee, spuiten krijgen.
Spuitenruil geeft zo ook aan de apothekers een duidelijke poot om
op te staan. Om veiligheidsredenen eisen ze dat de container dicht
is. Deze ervaringsapothekers spreken de spuitenruilers ook aan op
persoonlijke hygiëne en op fout gedrag in de winkel. Ze geven
respect maar eisen het ook terug.
Ze gaven ook nog aan dat een goede samenwerking met
Spuitenruil Oost-Vlaanderen mogelijk is en dat zij alles goed mee
opvolgen. De leveringen verlopen heel vlot en er wordt kennis over
de drugsproblematiek aangeboden. Het instappen in het
spuitenruilprogramma biedt ook de mogelijkheid om met andere
collega's ervaringen uit te wisselen en te ventileren.
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Aangezien de ervaringsapotheek zich in het centrum bevindt, werd
de vraag gesteld naar wat de verschillen zouden kunnen zijn met
apotheken in de Brugse Poort. Welke consequenties zou de
reputatie van onze wijk als drugsverkoopwijk kunnen hebben op
spuitenruil in diezelfde wijk? De vrees is dat gebruikers in de wijk
vlakbij waar ze hun drugs kochten op een erg impulsieve manier snel
aan hun spuiten willen geraken. Een gecontroleerde transactie zoals
spuitenruil waarbij je een container met gebruikte spuiten
meebrengt, zou in dit verhaal niet passen.
Deze bedenking over de realiteit van het drugsfenomeen in de wijk,
dat trouwens steeds aan verandering en verschuivingen onderhevig
is, werd doorheen heel het traject van de Werkgroep meegenomen.
De bedenking vormt het voornaamste argument voor de overtuiging
dat spuitenruil in onze wijk best door zoveel mogelijk actoren
gedragen wordt, om de (hogere?) vraag naar spuiten die eventueel
verbonden is met de (grotere?) aanwezigheid van drugsverkoop
zoveel mogelijk te spreiden.
Het heeft ons ook doen inzien dat het vermeerderen van het
spuitenruilaanbod een stadsbrede aangelegenheid is, aangezien
gebruikers best aan spuitenruil kunnen doen daar waar ze wonen,
eerder dan daar waar ze hun drugs gaan kopen. We gaan er daarbij
van uit dat ze eerder hun volle container met gebruikte spuiten
zullen ruilen tijdens een ommetje naar de lokale apotheek (focus op
rationaliteit) dan tijdens een trip naar een buurt waar ze spul gaan
scoren (focus op roes).
Tijdens dit overleg werd door de lokale apothekers voor de eerste
keer maar zeker niet voor de laatste keer uitdrukkelijk de vraag
gesteld naar de rol en het standpunt van het WGC in dit proces. Het
WGC wordt door de apotheken duidelijk gezien als een moreel
hoogstaande buurtspeler en ons eerlijk relaas over hoe het onze
22

vraag aan het WGC omtrent spuitenruil verging, bracht ons
herhaaldelijk in een moeilijk parket en ondersteunde de apothekers
in hun weerzin om aan het project mee te doen. De argumenten die
het WGC gebruikt om niet deel te nemen zijn nu eenmaal ook niet
zo verschillend van de argumenten die de apotheken aanhalen. Deze
blokkerende situatie hebben we in onze brief aan het WGC van
september 2014 (zie hoger) ook aangekaart. Omwille van het feit
dat de apotheken de weigering van het WGC aangrepen om ook niet
mee te doen, en een herhaling van deze tactiek gevreesd werd,
heeft het WGC beslist zelf niet aanwezig te zijn op het ronde tafel
gesprek met de apothekers later in september.

3.4

Het opzetten van een overleg met alle apotheken

Op het einde van de vergadering van 3 juli 2014 hebben we
ons allen samen gebogen over de vraag hoe we een overleg met
alle apothekers van de Brugse Poort best konden aanpakken.
Er werd besloten de nadruk te leggen op wat de apothekers zouden
kunnen bijleren. Hoe zitten het systeem en de praktijk van het
spuitenruilen in mekaar en welke zijn de concrete ervaringen van
apothekers hieromtrent?
Daartoe is zeker de aanwezigheid van de lokale coördinator
Spuitenruil nodig, best met demonstratiemateriaal.
Spuitenruil kwam kennelijk een tijd geleden aan bod op een vorming
van een beroepsvereniging voor apothekers. Zo'n infosessie neemt
echter de angst niet weg en overtuigt niet genoeg. De aanwezigheid
van een ervaringsdeskundige apotheker is daarom primordiaal.
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Ook de aanwezigheid van buurtbewoners is uiterst belangrijk. Zij
maken de brug tussen buurt en apothekers. Zij verwijzen doorheen
hun engagement voor dit project naar de gedeelde
verantwoordelijkheid van bewoners én apotheken voor de buurt
waarin ze wonen, werken én verkopen. Wij beiden kunnen niet
direct iets doen aan het dealen en gebruiken in de buurt. De focus
ligt op een andere aanpak over wat we zelf kunnen doen. We
bekijken hoe we als bewoners de apotheken kunnen overhalen om
iets te doen en hoe wij hen vervolgens hierin kunnen bijstaan.
We kiezen voor een informele aanpak door middel van een ronde
tafel gesprek waar ervaringen en meningen uitgewisseld worden,
waar gepraat wordt. Veel apothekers kennen elkaar niet persoonlijk
en zien elkaar vooral als concurrentie. Een samenzitten van
verschillende apotheken en buurtbewoners is uniek en nooit eerder
vertoond.
De datum voor het ronde tafel gesprek werd geprikt op woensdag
24 september 2014. We kozen voor een persoonlijke aanpak.
Via de apothekersverenigingen KOVAG en COOP werd gevraagd een
mail (zie bijlage 4) te sturen naar de bij hen aangesloten
buurtapotheken met de mededeling dat iemand bij hen in de
apotheek zou langskomen om hen uit te nodigen op een infoavond .
De 13 apotheken werden onder de leden van de Werkgroep
verdeeld. Via het netwerk van de Precaire Puzzel werd gezocht naar
sympathisanten die bereid zouden zijn samen met iemand van de
Werkgroep naar de apotheek waar zij klant zijn, toe te stappen (zie
bijlage 5). Er werd een uitnodiging opgemaakt die persoonlijk aan de
apothekers overhandigd zou worden. (zie bijlage 6). Een week voor
de ronde tafel werd bij alle apotheken nog een kleine post-it
afgegeven met daarop een herinnering aan het nakende overleg.
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Beschouwingen van de leden van onze Werkgroep naar aanleiding
van de bezoekjes aan de apothekers:
“Een apotheker gaf aan heel erg verwonderd te zijn dat er nog mensen zijn
zoals wij”
“Laten we zeggen dat de reactie gematigd positief was. De apotheker gaf
wel aan dat ze nu geen gebruikers meer over de vloer heeft (vroeger wel)
en dat ze ook wel schrik heeft. Ik weet niet of ze zal komen”
“Er is wel belangstelling voor spuitenruil, ook al hangt er toch een
taboesfeer rond. Vervangers nemen moeilijk een standpunt in. Algemeen
erkent iedereen dat het een probleem is, en er is toch wel een zekere
openheid naar dit initiatief toe, ook al geeft men de indruk dat ze het een
hopeloze zaak vinden. Zo van ‘weer een initiatief dat goedbedoeld is maar
dat dan toch gaat doodbloeden’. Er is een grote barrière en vooroordelen
bij apothekers, maar volgens mij kan ‘de aanhouder winnen’…”

Een e-mail van een apotheker nav onze uitnodiging:
“Beste, We zijn helaas verhinderd om deel te nemen aan de Rondetafel op
24/9/14. Mogen we via deze weg suggesties doen i.v.m. project
spuitenruil? U vermeldt in uw brief dat u een locatie zoekt om een halve
dag per week aan spuitenruil te doen. Onze ervaring leert dat het zeer
moeilijk is om met druggebruikers afspraken te maken. We hebben meer
dan 10 personen in behandeling met methadonsubstitutie. Op tijd
langskomen en voorschriftjes binnen brengen, is voor hen al een hele
opdracht. Laat staan dat die mensen drugsspuiten een hele week zouden
bijhouden en op een bepaalde halve dag in de week ergens zouden
binnenbrengen. Dit lijkt ons helemaal niet haalbaar. Ook spuitenruil in de
apotheek lijkt ons niet praktisch. Er zullen altijd mensen zijn voor wie dit
niet lukt tijdens de openingsuren. De beste oplossing lijkt ons het plaatsen
van dropboxen. Deze zijn 24u/24u beschikbaar en bovendien kunnen
spuiten
daar
anoniem
achtergelaten
worden.
Hopelijk kunt u met deze informatie gerichter zoeken naar oplossingen.”
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Deze e-mail is belangrijk omdat het een perfect voorbeeld is van
wat zo moeilijk was in dit traject: apothekers overtuigen om te
komen luisteren naar een ervaringsdeskundige collega die door
effectief aan spuitenruil te doen, de mythes doorprikt die zo welig
tieren bij apothekers die geen ervaring hebben met spuitenruil
maar wel overtuigd zijn van de onmogelijkheid ervan.
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4

DE 'RONDE TAFEL SPUITENRUIL'

Op woensdag 24 september 2014 hielden we een ronde
tafel gesprek met de volgende aanwezigen: bewoners en
wijkwerkers van de Werkgroep Drugs, verschillende apothekers uit
de Brugse Poort (4 apotheken van de 13, 4 verontschuldigingen, 5
afwezigen), twee apothekers met spuitenruilervaring (man en
vrouw van dezelfde apotheek) en de coördinator van Spuitenruil
Oost-Vlaanderen. Samen bespraken we de mogelijke pistes, de
moeilijkheden en de kansen betreffende spuitenruil in de wijk.
Na een korte inleiding over wat de Precaire Puzzel en de Werkgroep
Drugs zijn en doen, gaf de Oost-Vlaamse spuitenruilcoördinator een
uiteenzetting over hoe spuitenruil in zijn werk gaat.
Daarna hebben de ervaringsapothekers (net zoals op het minioverleg, zie hiervoor) hun spuitenruilpraktijk toegelicht. Ze
benadrukten hun neutrale positie, waarbij ze druggebruik noch
veroordelen noch goedpraten en zegden te handelen vanuit een
sociaal engagement. Zowel het voorkomen van zwerfspuiten als het
beletten van besmettingen zoals hepatitis en HIV bij de gebruikers
zien zij als belangrijke doelen.
Daarna bespraken zij heel concreet hoe het spuitenruilen er bij hen
in de realiteit aan toe gaat. Ze gaven heel wat praktische tips over
wat volgens hen al dan niet werkt en ervaren de praktische kant van
spuitenruil als erg vlot, dit zowel wat het aanleveren van het nodige
materiaal betreft, als het ophalen van de gebruikte spuiten. De
apothekers gaven toe dat de eerste maanden een zoektocht waren
maar dat grenzen afbakenen en consequent duidelijke regels
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hanteren voor een goede verstandhouding gezorgd hebben
waardoor ze nog nooit zware incidenten gehad hebben. Een
gebruiker die zich niet aan de regels houdt, wordt daar door de
apotheek op gewezen en/of naar het spuitenruilpunt in het MSOC
(Medisch Sociaal Opvangcentrum voor Druggebruikers – stad Gent,
thuisbasis
van
de
Oost-Vlaamse
spuitenruilcoördinator)
doorverwezen. Om toch een idee te krijgen van de frequentie, gaf
men aan dat ongeveer om de twee dagen een gebruiker langskomt
voor spuitenruil.
Daarna werden zij bevraagd door de andere apothekers en net
zoals in het vooroverleg werd vooral het on/veiligheidsgevoel druk
besproken. Er is een grote angst voor agressie, zeker voor wie alleen
in de apotheek staat. Er wordt verwezen naar negatieve ervaringen
uit het verleden met spuitenverkoop en methadonverstrekking. De
ervaringsapothekers benadrukken dat spuitenruil over het
algemeen minder aanleiding geeft tot discussie, onder andere
omdat een voorschrif en betaling hier niet van toepassing zijn.
Een aantal bezwaren van de lokale apothekers kunnen rechtstreeks
aan de kenmerken van de buurt zelf gelieerd worden. Sommige
klanten worden volgens hen nu al afgeschrikt aangezien de Brugse
Poort als een negatieve omgeving ervaren wordt en men is bang
voor de gevolgen indien er dan nog spuitenruil bij zou komen. Ook
heeft men schrik door aan spuitenruil te doen meer en meer
gebruikers aan te zuigen. Bovendien vreest men moeilijker een
vertrouwensband met de spuitenruilers te kunnen opbouwen
aangezien men vermoedt dat de samenstelling van de
gebruikersgroep zeer wisselend zou zijn. Ze verwijzen naar het feit
dat er in de Brugse Poort veel drugs verhandeld wordt en het dus
zeker niet alleen bewoners van de buurt zelf zouden zijn die bij hen
spuiten komen ruilen.
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De aanwezigheid van gebruikers zou andere klanten afschrikken
aangezien ze volgens de apothekers soms zeer gehaast zijn, verbaal
agressief zijn, andere klanten voorbijsteken,... Er werden ook vragen
gesteld bij het feit dat andere klanten zoals diabeten wel voor hun
spuiten moeten betalen daar waar spuitenruil voor druggebruikers
gratis is.
Een breed draagvlak voor een wijkbrede inspanning rond
spuitenruil was voor de aanwezigen een must. Er zouden zeker
meerdere apotheken moeten deelnemen zodat de gebruikers zich
verspreiden. Ze vonden het heel belangrijk dat ook het WGC een rol
zou spelen. En idealiter zou er naast de spuitenruilapotheken ook
een volwaardig spuitenruilpunt komen waar gebruikers ook met
andere hulpvragen en voor verdere begeleiding terechtkunnen.
Tenslotte werd nog een aantal flankerende initiatieven besproken
zoals het installeren van dropboxen op publieke plaatsen en het ter
beschikking stellen van de one hit kit (die alle nodige parafernalia
bevat om één maal te injecteren, evenals informatie over de
publieke spuitenruilpunten in het Gentse).
Uit deze avond concludeerden wij dat een opstart van spuitenruil in
onze buurt niet evident zou zijn. De apothekers zijn bang en geen
van de aanwezigen stond te springen om ermee te starten. Wel
werd de bezorgdheid over de zwerfspuiten in de buurt zeker
gedragen. Argumenten betreffende de gezondheidsrisico's voor de
injecterende druggebruikers waren voor de apothekers minder van
tel. Dit kan natuurlijk alles te maken hebben met de aanwezigheid
van buurtbewoners (en de afwezigheid van druggebruikers). Verder
bleek ook het belang van een samenwerking tussen apothekers en
Spuitenruil en het MSOC. De apothekers toonden zich bereid om
samen verder na te denken.
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Van deze avond werd een toegankelijk verslag gemaakt dat aan alle
aanwezige én afwezige apothekers bezorgd werd, met een
expliciete vraag naar feedback. Later werd het verslag ook aan de
coördinator van het WGC bezorgd. Bij de ervaringsapotheek gingen
we langs met een knabbelpakket om hen te bedanken.
In een volgende vergadering van de Werkgroep (okt 2014) werd het
ronde tafel gesprek intern als volgt geëvalueerd.
De barrière tussen de buurt en de apothekers werd doorbroken.
Door deze avond kregen we inkijk in wat er leeft bij de lokale
apothekers. We vernamen ook dat ze los van hun strikte
apotheekverkoop wel eens sociale taken zoals een brief vertalen op
zich nemen. Een aantal van hen hebben we goed bereikt. Er waren
nog apothekers die interesse toonden maar niet aanwezig waren. Er
was een goede sfeer en openheid om het gesprek met elkaar en met
ons aan te gaan.
De traagheid van het traject, op maat van de apothekers is erg
belangrijk. Ook de sociale dimensie van het gebeuren en de
informele gesprekken, ook nadat het officiële deel van de
vergadering achter de rug was, werden als zeer positief ervaren.

30

5

PROEFPROJECT 'SPUITENRUIL PLUS'

5.1

Opzet en kenmerken van het proefproject

Vanaf het begin van onze actie, werd alle informatie
betreffende individuele reacties van apothekers tijdens
contactmomenten in een overzichtsdocument ingevuld. Zo kregen
we een goed zicht op hoe de 13 apothekers ten aanzien van ons
project evolueerden.
Op een nieuwe bijeenkomst (november 2014) bespraken we
uitvoerig de feedback van de apothekers naar aanleiding van het
verslag over de ronde tafel. De reacties waren eerder aan de
positieve kant, gaande van nieuwsgierigheid, interesse om het
proces te blijven volgen tot een zekere bereidheid om effectief de
koe bij de horens te vatten. We stelden vast dat er minstens 5
apotheken waren die tot spuitenruil te motiveren waren.
De beste manier leek ons op een of andere manier voor lokale
praktijk en ervaring te zorgen en zo in de wijk aan te tonen dat
spuitenruil kan. Daarom beslisten we voor een proefproject te gaan,
dat we 'Spuitenruil Plus' doopten. We hoopten dat zoveel mogelijk
apotheken in dit proefproject zouden instappen. We hadden van de
apothekers begrepen dat ze in deze niet alleen wilden staan en
boden daarom een gezamenlijk proefproject mét onze
ondersteuning aan.
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Het proefproject zou zich kenmerken door de volgende zaken:
• cocreatie tussen de werkgroep en de apotheken voor de
uitwerking ervan
• tijdelijkheid van het project met een duidelijke begin- en
einddatum
• permanente evaluatie
• een verbindende rol voor de Werkgroep (tussen
deelnemende apotheken, met Spuitenruil, met andere
lokale netwerken, met de buurt)
• een ondersteunende rol voor de Werkgroep naar de
deelnemende apothekers toe
• de Werkgroep brengt de deelnemende apothekers samen
om onderling ervaringen uit te wisselen
In een drietal vergaderingen (14 januari 2015, 11 februari 2015, 23
februari 2015) kreeg het proefproject concreet gestalte.
Wat we zeker in het verhaal moesten meenemen, was het feit dat
aan Spuitenruil een aantal voorwaarden verbonden zijn waaraan
een apotheker moet voldoen alvorens te mogen starten. Vooral de
verplichte vormingen (ongeveer 1 uur prikongevallen en een
ongeveer 3 uren durende basisvorming spuitenruil) deden ons toen
vrezen dat hierdoor de drempel tot deelname zeer hoog zou komen
te liggen. Idealiter zouden de instappende apothekers deze vorming
tezamen volgen.
We nodigden opnieuw alle apothekers op een overleg uit (23
februari 2015) om samen de modaliteiten van het proefproject te
concretiseren. Om die datum te prikken hadden we vooraf bij de
beroepsvereniging nagegaan of er die avond geen officiële
vormingen voor apothekers op de agenda stonden. Er werd ook
vooraf bij Spuitenruil Vlaanderen een aantal data opgevraagd
waarop de basisvorming zou kunnen gegeven worden.
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In de uitnodiging (zie bijlage 7) werd het volgende voorgesteld: een
tijdelijk project van mei tot oktober 2015 om samen met meerdere
apothekers vrijblijvend met spuitenruil te experimenteren. Er werd
naast de reguliere ondersteuning van Spuitenruil Vlaanderen ook
zorg op maat door bewoners en professionelen uit de Werkgroep
Drugs beloofd. Het was vooral om deze 'plus' verder uit te klaren en
in te vullen, dat we met de apothekers wilden samenzitten, zodat
deze echt een meerwaarde zou bieden. De uitnodiging was
duidelijk: laat ons samen een kentering in dit thema teweegbrengen
en een baken verzetten.
Alle uitnodigingen werden persoonlijk afgegeven. Dat gaf ons
opnieuw een kans om het even met de apothekers over het
projectverloop te hebben. Doch het moet gezegd dat het uiterst
moeilijk was om hun interesse correct in te schatten. De apothekers
reageerden dikwijls sociaal wenselijk en beloofden hun
aanwezigheid, doch daagden de avond zelf dan niet op. We waren
benieuwd.

5.2

Aanloop en start van het proefproject

Hoera. Ons project was niet ten einde want op 23 februari
2015 verschenen twee apotheken op de afspraak. Hun motivatie lag
vooral in het spuitenarm maken van de buurt. Samen met hen
hebben we het proefproject geconcretiseerd.
Een unieke omkadering werd uitgewerkt om geïnteresseerde
apothekers over de streep te trekken. Om de reguliere
ondersteuning van de lokale spuitenruilcoördinator te versterken,
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spraken we een soort van buddysysteem af: aan elke deelnemende
apotheek zouden twee Werkgroepleden verbonden worden, die
telefonisch bereikbaar zijn en wekelijks eens bij de apotheek
langsgaan. Zij moeten de vinger aan de pols houden over hoe de
apotheker de Spuitenruil ervaart. Daarnaast werd overeengekomen
om de deelnemende apothekers (niet vroeger dan na 3 maanden)
samen te brengen voor een ondersteunend uitwisselingsmoment.
Praktisch werd afgesproken dat het proefproject in mei 2015 zou
beginnen om goed gelanceerd te zijn nog voor de vakantie.
Deelnemende apothekers ondertekenen een overeenkomst met
Spuitenruil Vlaanderen/Oost-Vlaanderen. Vooraf moet een
basisvorming spuitenruil (ongeveer 3 uur) gegeven door de
Vlaamse coördinator van Spuitenruil gevolgd worden. Er moet ook
een vorming rond prikongevallen (ongeveer 1 uur) gevolgd worden.
Deze wordt door de Oost-Vlaamse coördinator in de apotheek zelf
gegeven. Elke verstrekking van materiaal moet geregistreerd
worden (streepjes op een formulier zetten). Er wordt volledige
discretie gegarandeerd over welke apotheken aan spuitenruil doen.
De namen worden niet prijsgegeven. Enkel de deelnemende
apothekers en de Werkgroepleden zullen weten wie er in de Brugse
Poort in het proefproject stapt. De apotheken die niet deelnemen
krijgen dit niet te horen, om te vermijden dat zij hun niet-deelname
vergoelijken door naar een andere apotheek door te verwijzen.
Er werd afgesproken zo snel mogelijk op basis van deze afspraken
een wervende folder over de opzet en de aanpak van het
proefproject te maken en deze bij de rest van de apotheken te
verspreiden (zie bijlage 8). Tegen half maart wilden we weten wie
vanaf mei 2015 aan het proefproject Spuitenruil Plus zou meedoen.
Beide apotheken gaven aan er niet als enige in te willen stappen.
Gelukkig waren ze die avond met twee aanwezig. Eén van hen heeft
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op het einde van het overleg beslist in het proefproject te stappen
en zo konden meteen ook de voorkeursdata voor de vormingen
geprikt worden.
De folders “Spuitenruil Plus” werden bij de apothekers afgegeven
en vervolgens gingen we half maart terug om te vragen of zij al over
hun deelname beslist hadden. Toen kregen we bij de andere
apotheek die op het laatste overleg aanwezig was ook een positief
antwoord en zo kwamen we aan twee apotheken die meededen
aan het proefproject. Ondanks het feit dat angst voor gebruikers in
alle apothekersgesprekken heel vaak in één adem vernoemd werd
met een nóg meer precaire situatie in het geval de apotheker een
vrouw is, bestaat het personeel van beide apotheken enkel uit
vrouwen. Bravo!
Wat de andere apotheken betreft, kunnen we kort zijn: ondanks
onze verwoede pogingen om hen te overtuigen, wilden ze niet
meedoen.
Een enkeling was het project écht wel genegen, maar de schrik voor
het aantrekken van gebruikers zat er nog steeds goed in. Een ander
had net een negatieve ervaring achter de rug of wees vooral op het
feit alleen in de apotheek te staan. Andere apothekers wilden graag
weten wie nog wel of niet meedeed, maar daar gingen wij zoals
afgesproken niet op in. Het bleek dat er wel onderlinge contacten
geweest zijn, maar jammer genoeg gingen die eerder in de richting
van mekaar ontmoedigen dan om gezamenlijk af te spreken deel te
nemen. Een aantal apothekers gaf aan graag info over het project te
blijven ontvangen. Drie apothekers die niet op de ronde tafel
aanwezig waren, vroegen alsnog contact te kunnen hebben met een
ervaringsapotheker. Gelukkig was de ervaringsapotheker bereid ook
nog drie individuele telefoontjes te doen. Volgens de
ervaringsapotheker ging het om aangename babbels en zouden de
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betrokken apothekers er zeker nog eens over nadenken om in het
project te stappen. Dat bleek uiteindelijk dan toch niet het geval te
zijn. Eén van hen zei de evaluatie van het proefproject te willen
afwachten.
In de Werkgroep werden de buddy's per apotheek afgesproken.
Spuitenruil deed zijn job: de vormingen spuitenruil en
prikongevallen werden aan de apothekers van beide apotheken
gegeven en al het nodige materiaal om van start te gaan werd
geleverd. In de eerste week van mei werd door de Werkgroep in
beide deelnemende apotheken een kleine attentie als blijk van
appreciatie afgegeven.

Terzijde: De zoektocht naar andere buurtlocaties
Op de achtergrond van dit alles werd ook nog steeds de
piste bewandeld om een plek voor de spuitenruilcoördinator te
zoeken om op een wekelijks moment in de Brugse Poort aan
spuitenruil te komen doen. We meenden een opening bij één lokale
organisatie gevonden te hebben, maar ondertussen bleek het
wekelijkse spuitenruilmoment in de Pannestraat (in de wijk Rabot,
maar wel heel vlakbij) toch beter te lopen. Er werd beslist onze
zoektocht naar een plek ín onze buurt toch effe in de koelkast te
stoppen en eerst de goede evolutie in de Pannestraat zijn beloop te
laten en dit later opnieuw te evalueren.
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5.3

Opvolging en evaluatie van het proefproject
Spuitenruil Plus

De buddy's van de Werkgroep liepen nu en dan eens 'hun'
apotheek binnen en brachten dan per e-mail de anderen op de
hoogte van hoe het de deelnemende apotheken verging.
Aanvankelijk gebeurde er bitter weinig maar geleidelijk aan kwam
het toch op dreef. In de ene apotheek gaven ze spontaan een
container mee aan een gebruiker die spuiten kwam kopen. De
andere apotheek vermoedde een soort 'mond aan mond reclame'
en had na een eerste al snel een drietal 'vaste klanten'. De ene
apotheek kreeg het een beetje op de heupen door een lastige
spuitenruilklant, maar had dan gelukkig ook weer goede ervaringen
met andere ruilers.
De zomerperiode was zoals steeds snel voorbij en in september
vonden we dat het tijd was voor een eerste evaluatie. Met zovele
mensen agenda's op elkaar afstemmen kost wat tijd en uiteindelijk
zaten we op 20 oktober, na een dikke 5 maanden proefperiode met
alle partners rond de tafel.
Een eerste algemene vaststelling was dat het allemaal heel goed
meeviel en dat het, in tegenstelling tot wat sommigen misschien
vreesden, helemaal geen stormloop was. Uit de (verplichte)
registratie bleek dat er in die periode in totaal 28 contactmomenten
geweest waren, tijdens dewelke 900 spuiten verdeeld en 500
spuiten gerecupereerd werden. Cliënten gingen graag in op het
aanbod van gratis spuiten, sommigen kwamen daarna ook nog
terug, maar niet altijd met een gevulde box. Een paar gebruikers
moest er, nadat ze een paar keer spuiten en containers gekregen
hadden, op gewezen worden enkel nog nieuwe spuiten te zullen
krijgen als ze effectief ook containers met gebruikte spuiten zouden
37

inleveren. In de ene apotheek leidde dit na een tijd tot een aantal
'vaste klanten', die na een tijd ook volle containers terugbrachten. In
de andere apotheek verliep de spuitenrecuperatie niet zo vlot, wat
frustreerde. Men had het gevoel niet tot het project bij te dragen en
twijfelde aan het nut ervan aangezien men wel spuiten uitdeelde
maar er bitter weinig terug binnenkreeg. Het was heel belangrijk dat
deze apotheek dit op deze evaluatie kon ventileren aangezien dit,
zeker voor een spuitenruilpunt-in-opstart niet zo'n uitzonderlijke
situatie is.
Enerzijds duurt het immers een tijdje vooraleer een
spuitenruilrelatie zich installeert en anderzijds is het heel
belangrijk te beseffen dat heel wat meegegeven containers wél
opgevuld geraken, maar misschien niet terug in de apotheek
belanden.
Elke spuit in een container betekent natuurlijk ook een losse spuit
minder in de (publieke) ruimte. Bovendien heeft de apotheek er op
deze wijze ook toe bijgedragen dat deze gebruikers zich op een
veiliger manier injecteerden aangezien ze nieuwe spuiten gebruikt
hebben. Sowieso is het positief dat de cliënten van dan af op de
hoogte waren van het aanbod en van de manier van werken van het
spuitenruilen. Deze feedback vanuit de Werkgroep (door onder
andere Spuitenruil) was voor de apotheek in kwestie heel belangrijk.
Het gaf hen de kans de ervaring te kaderen en te herinterpreteren.
De contactmomenten zelf werden positief ervaren. Agressie bleek
niet verbonden met het aanbieden van spuitenruil. Hetgeen
voorheen door de ervaringsapotheek benadrukt werd, werd met
klem bevestigd: “duidelijke spelregels zijn belangrijk; mensen
proberen, maar als je duidelijk bent, dan houdt het op”.
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Beide apotheken waren ook omwille van de opleidingsmomenten
blij dat ze meegedaan hadden. Prikaccidenten komen kennelijk nog
geregeld voor, en dus komt prikpreventie in feite altijd wel van pas.
Wat de specifieke vorming rond spuitenruil betreft, werd vooral de
info rond de kost van spuitenruil ten opzichte van de
maatschappelijke kosten door Hiv- en hepatitisbesmetting
geapprecieerd. Ze maakten de erg treffende opmerking dat “hoe
minder je weet over spuitenruil, hoe meer je ertegen bent”. Als
Werkgroep hadden wij ook steeds deze analyse gemaakt en hebben
ons daarom met ons project altijd ingezet voor het omdraaien van
deze redenering.
De apothekers vonden door hun proefpraktijk alvast het tegendeel
van een aantal vooroordelen bewezen te hebben. Er was helemaal
geen extra 'toeloop' van druggebruikers en -niet zonder enige
trots- toonden zij aan dat vrouwelijke apothekers wel degelijk
veilig aan spuitenruil kunnen doen. Ook zij bevestigden “dat het
toch een groot verschil is met methadon-patiënten”. Zij ervoeren de
spuitenruilers eerder als blij, correct en discreet. Mede doordat er
niet die verwachte stormloop kwam, is de impact op de gewone
werking van de apotheek niet zoals vooraf gedacht werd.
Methodologisch gezien is het belangrijk te vermelden dat beide
apotheken aangaven dat het tijdelijk karakter van het proefproject
tezamen met het feit dat het gedragen werd door buurtbewoners,
die af en toe eens binnenliepen, doorslaggevend waren in hun
beslissing om mee te doen. Ook deze evaluatie, waarin naast ruimte
voor hun verhaal ook veel aandacht was voor feedback en
appreciatie door de verantwoordelijke van Spuitenruil OostVlaanderen, was uitermate belangrijk in het licht van een eventuele
doorstart.
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En die doorstart kwam er! Beide apotheken hebben die avond nog
te kennen gegeven met spuitenruil te willen doorgaan. Hun
voornaamste motivaties betroffen het welzijn van kinderen, de
betrokkenheid bij de buurt en de kostprijs van spuitgerelateerde
besmettingen voor de samenleving. Als enige voorwaarde stelden zij
nog dat zij er indien gewenst altijd willen kunnen uitstappen. De
spuitenruilcoördinator gaf aan dat dit binnen spuitenruil standaard
zo is.
Eind oktober 2015 had de Werkgroep Drugs samen met twee
apotheken uit de Brugse Poort een steen verlegd. Vanaf dan werd
op de Brugse Poort opnieuw aan Spuitenruil gedaan! En voor het
eerst gebeurde dit in deze wijk door apothekers.

5.4

Twee apotheken doet smaken naar meer...

De overtuiging dat spuitenruil op de Brugse Poort een meer
heikele zaak zou zijn dan in andere wijken was voor veel apotheken
één van de redenen waarom ze moeilijk overtuigd konden worden.
Iets anders dat vaak meespeelde, was het feit dat men dit niet
alleen wou doen. Verder wisten we van een aantal apotheken dat ze
ergens toch nog twijfelden.
Dat twee apotheken na een positief verlopen proefperiode
overgingen tot permanente spuitenruil, moesten we wel naar de
andere apotheken terugkoppelen. Volgens ons was het immers
nooit te laat om nog aan te sluiten. Bovendien rekenden we er op
dat de apothekers toch op zijn minst in de ervaringen van hun
naaste buurtcollega's geïnteresseerd zouden zijn. Beide reeds
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ruilende apotheken toonden zich erg bereid om aan zo'n avond mee
te werken.
We maakten dus een nieuwe uitnodiging, voor een overleg waar de
twee buurtapothekers over hun eigenste ervaringen met spuitenruil
ín de Brugse Poort verslag zouden doen (zie bijlage 9). Deze werd bij
alle apotheken persoonlijk afgegeven. Er werd beslist aan de
apothekers niet te zeggen welke apothekers deelgenomen hadden
en welke de resultaten waren. Wilden ze meer weten, moesten ze
naar
het
terugkoppelingsmoment
komen.
Ook
het
wijkgezondheidscentrum werd uitgenodigd om deze ervaringen aan
hun eigen visie op het spuitenruilen te toetsen.
Aangezien we het afschermen van de deelnemende apotheken echt
ter harte namen, hadden wij aan de brief de volgende eerder
morele quote toegevoegd: 'Ons project is op samenwerking gericht.
We dragen discretie daarbij hoog in het vaandel. Het is niet de
bedoeling om extern de deelnemende apotheken bekend te maken
of hun naam door te geven aan klanten. Wij vragen dit ook te
respecteren.'
Dit overleg zou oorspronkelijk begin december doorgaan, en tijdens
onze uitnodigingsronde gaven opnieuw een aantal apothekers aan
te zullen komen. Voor een paar apotheken bleek op die dag reeds
een andere activiteit geboekt. Het leek ons slimst hier heel flexibel
mee om te gaan en we besloten een nieuwe datum te prikken, die
aan alle apothekers de kans gaf om effectief aanwezig te zijn. Het
werd 20 januari 2016. In de aanloop naar deze bijeenkomst kregen
we nog het heuglijke nieuws dat ook bij de andere apotheek
(deelnemer aan het proefproject) inmiddels spuiten in een
container gerecupereerd werden.
Eén iemand deed de moeite om in een e-mail uit de doeken te doen
waarom de apotheek niet aan het project rond spuitenruil wilde
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meedoen. Maar aangezien de aangehaalde redenen nét die dingen
waren die onze buurt-ervaringsapotheken zouden tegenspreken,
hebben wij de apotheek nogmaals op het hart gedrukt tóch nog
eens naar de collega's te komen luisteren (ook wij vonden dat dit
bijna op stalking begon te lijken, maar vonden het echt wel de
moeite om dit nog éénmaal te proberen). Een andere apotheek liet
ons mondeling weten wel met het initiatief te sympathiseren, maar
al genoeg sociale problemen in de apotheek te hebben en was van
mening dat de mensen wel geholpen moeten worden maar dat dit
door andere diensten, die daarvoor geschikter zijn, moet gebeuren.
Na de bezoekronde hadden we dus een aantal apotheken die
zegden niet te zullen komen, een paar die het in het midden lieten
en
een
paar
die
misschien
zouden
komen.
Het
wijkgezondheidscentrum liet weten niet aanwezig te kunnen zijn.
We hadden geen grote verwachtingen meer en zouden wel zien wat
de opkomst was.
De 20ste januari hadden de 2 proefprojectapotheken twee andere
buurtapotheken, de mensen van de Werkgroep en de
spuitenruilcoördinator als toehoorders. Zij lichtten hen in over hoe
het proefproject voor hen verlopen was (zie hierboven voor meer
details) en welke kenmerken, vooroordelen en voorgevoelens
volgens hen wel of niet met de realiteit klopten. Ze praatten over de
frequentie
en
de
aard
van
hun
contacten
met
gebruikers/spuitenruilers. Ze duidden op de meerwaarde van de
'plus' in het proefproject en wezen op de interessante vormingen die
ze gevolgd hadden. De apothekers waren zelf pleitbezorgers van
spuitenruil geworden en benadrukten het nut en de impact van
deze werkwijze.
De apotheken schoven zelf ook een aantal aandachtspunten naar
voor, zoals het blijven aanspreken van de andere apotheken in de
buurt en het betrekken van andere stadsbuurten om van spuitenruil
42

Plus een stadsbreed Gents project te maken. Ook hoopten zij dat
het wijkgezondheidscentrum alsnog in het project betrokken zou
kunnen worden. Ze spraken de wens uit dat leden van de
werkgroep hun ondersteunende bezoekjes niet zouden staken. Ze
verlangden tevens een goede registratie van het aantal gebruikte
spuiten dat door diverse diensten in de publieke ruimte
aangetroffen wordt, omdat ze hopen dat hun bijdrage zal leiden tot
een lokale vermindering daarvan. Tenslotte hielden zij een pleidooi
om accreditatiepunten te kunnen krijgen voor het volgen van de
verplichte vormingen in het kader van spuitenruil.
Er werd nog wat heen en weer gepraat tussen de aanwezige
apothekers en de spuitenruilcoördinator gaf waar nodig nog wat
specificeringen. De leden van de Werkgroep benadrukten hoe sterk
de deelname aan het spuitenruilprogramma geapprecieerd werd en
dankte de apothekers voor de grote sociale bijdrage die ze ermee
aan de buurt leverden. Hier was een inhoudelijke en relationele
band gesmeed tussen een aantal apotheken en een aantal
buurtbewoners die kan tellen.
Twee apotheken deed inderdaad smaken naar meer, maar die avond
moesten we vaststellen dat het daar toch bij zou blijven. We hadden
ons uiterste best gedaan om het project nog te verruimen, maar
daar had de rest van de apotheken duidelijk geen zin in. We spraken
nog een laatste vergadering van de Werkgroep af, waarop we het
totale afgelegde parcours zouden evalueren en waarop we zouden
afspreken wat ultiem nog te doen vooraleer dit meerjarenproject af
te sluiten.
En toch...
In de weken die hierop volgden, heeft nog een buurtapotheker zich
aangeboden bij Spuitenruil Oost-Vlaanderen om aan Spuitenruil Plus
mee te doen! Zij (ja, nóg een vrouw) was het project van bij het
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begin erg genegen, doch ervoer ook erg veel weerstanden. Wel was
zij steeds bereid van mening te wisselen, te luisteren en mee na te
denken. Zij heef haar eigen tijd genomen om tot haar besluit te
komen en daar hadden wij enorm veel begrip voor. We hadden
graag nog een kers op onze taart gehad, en nu hadden we die!
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6

CONCLUSIES: kwaliteiten en vaststellingen

Bij het begin van ons project (2013) waren er in heel Gent 7
apotheken die aan spuitenruil deden, waarvan 0 in de Brugse Poort.
Bij het einde van ons project (voorjaar 2016) waren er in heel Gent
10 apotheken die aan spuitenruil deden, waarvan 3 in de Brugse
Poort.
Missie meer dan geslaagd zeker?
Een aantal kwaliteiten hebben dit project gekenmerkt en voor dit
mooie resultaat gezorgd.
–het hele project speelde zich in de luwte af
Op geen enkel moment hebben we vanuit de Werkgroep naar
publieke belangstelling gezocht. Wie op de hoogte moest zijn, was
dat, maar ook niemand meer dan dat. Al heel snel beseften we dat
bemoeienis
van
om
het
even
wie
(pers/overheid/buurt/organisaties/...) met om het even welke
belangen voor dit project nefast zou zijn. Gaandeweg werd ook de
afscherming van de deelnemende apotheken nagestreefd.
–het engagement van de betrokkenen was onstuitbaar
Gedurende 3 jaar hebben een 10-tal mensen deze lokale
spuitenruilkwestie tot de hunne gemaakt. Voor de meesten was
'drugs' een vrij onbekend thema en spuitenruil al helemaal. Samen
hebben ze voor dit project gekozen en het met de nodige
doortastendheid en de juiste acties tot een goed einde gebracht.
Een volgehouden engagement dat in onze hoppende tijden niet
steeds evident is.
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–het concrete en lokale van het project
Het project heeft zich nooit verloren in theorie en grootspraak. Hier
en daar werd er al eens waar nodig een tekst of een expert bij
genomen, maar het project bestond vooral in de concrete realiteit
van een buurt, drugsgebruikers, spuiten, parken, lokale actoren en
apotheken. Er moest geen programma of een eisenpakket voor een
hogere overheid of koepelorganisatie opgesteld worden, want er
moest vooral lokaal verbonden worden.
–een unieke samenwerking tussen buurtbewoners en professionals
Geen haantjesgedrag, geen diensten die willen scoren, geen mol in
de groep, geen defensief gedrag bij kritiek,... Wie voor een
organisatie of een dienst in de werkgroep zat, heeft zich excellent
opgesteld door vanuit de eigen expertise aan het project bij te
dragen en het vooruit te helpen. Iedereen wou het project zien
slagen, en de solidariteit binnen de groep was dan ook heel groot.
–een aantal apotheken steunden ons vanaf dag 1
Zonder deze sympathiserende apotheken was er simpelweg nooit
een project gekomen. Zij hebben zich door ons enthousiasme laten
aansteken en toonden dat zij een hart voor de buurt hebben. Hun
steun betekende voor ons dat het mogelijk was om dit verhaal met
apothekers aan te gaan.
–een unieke samenwerking tussen buurtbewoners en hun
apotheken
Apotheken worden nu en dan door de overheid aangesproken om
aan spuitenruil te gaan doen. Deze top down benadering heeft nog
nooit veel potten gebroken. Dat buurtbewoners bottom up diezelfde
apothekers benaderen, blijkt een absolute meerwaarde te
herbergen. Buurtbewoners kunnen lokale 'ondernemers' kennelijk
makkelijker op hun sociale en morele verantwoordelijkheid (ten
opzichte van de buurt) wijzen.
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Het contact werd geoptimaliseerd door alle communicatie steevast
face to face in de apotheek zelf en zoveel mogelijk telkens door
dezelfde contactpersoon te laten gebeuren.
Buurtbewoners zijn natuurlijk ook hun klanten en daarom altijd
koning. Tussen een aantal apothekers en de leden van de Werkgroep
groeide gaandeweg een oprechte en warme band.
–de opname van de Oost-Vlaamse spuitenruilcoördinator ín de
Werkgroep
In het algemeen en zeker ook voor de apothekers die in het verhaal
gestapt zijn, was de (lokale) aanwezigheid en opvolging door de
Oost-Vlaamse spuitenruilcoördinator erg belangrijk.

Daarnaast zijn een aantal vaststellingen over het project te maken.
De diversiteit van de buurt werd niet gereflecteerd in de
samenstelling van de Werkgroep. Ondanks een heel brede oproep in
de buurt, was tijdens de eerste open avond (en in geringe mate ook
nog tijdens de twee volgende meetings) vooral de toeleiding door
Samenlevingsopbouw naar de activiteit merkbaar. Eens voor de
formule van een Werkgroep gekozen werd, haakten deze mensen af.
Redenen hiervoor zijn onder meer te zoeken in de manier waarop
de toeleiding gebeurt, in het feit dat bewonersparticipatie dikwijls
een zaak van de middenklasse is, in de complexiteit en de intensiteit
van het proces, in de hoge eisen qua nodige skills (o.a. taal) om mee
te doen, in het vele vergaderen,...
Bij het einde van ons project waren alle deelnemende apothekers
vrouwen. De mannelijke apothekers praatten veel over 'dat het voor
een vrouw nog moeilijker moet zijn om aan spuitenruil te doen', en
deden het vervolgens zelf niet.
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Zeker aangezien het hier toch over een precair thema gaat, waarbij
dikwijls naar angst, agressie en onveiligheid verwezen werd, is dit
genderverschil toch wel een opmerkelijk resultaat. De vrouwen
waren kennelijk meer bereid om de schrik, die er bij hen zeker ook
in zat, aan de realiteit te toetsen.
De gratuite vooroordelen over druggebruikers bij de reguliere
dienstverleners (apotheken, WGC, andere organisaties) onder meer
uit vrees de andere klanten, patiënten of cliënten af te schrikken, te
verliezen of voor het hoofd te stoten, is iets dat ons zorgen moet
baren.
Het is erg belangrijk zoveel mogelijk apothekers van bij het begin te
kunnen betrekken. Immers: de apotheken die vandaag aan
spuitenruil doen, zijn allen apotheken die vanaf de eerste
bijeenkomsten aanwezig waren (hoewel ze toen zeker nog niet
overtuigd waren). Het is dus erg belangrijk om veel tijd en energie in
deze eerste fase te steken, om zo mogelijk alle apotheken naar de
eerste bijeenkomst te krijgen.
Dit lijvig chronologisch verhaal was enkel mogelijk dankzij de secure
verslagen die van álle bijeenkomsten gemaakt werden. Ook het
levendig e-mailverkeer tussen de leden van de Werkgroep heeft
sterk bijgedragen tot deze reconstructie.
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BIJLAGE 1: het Charter voor de Brugse Poort (verso)
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BIJLAGE 1: het Charter voor de Brugse Poort (recto)
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BIJLAGE 2: flyer buurtavond rond drugs (recto)
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BIJLAGE 2: flyer buurtavond rond drugs (verso)
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BIJLAGE 3: brief vraag naar locatie spuitenruil
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BIJLAGE 4: mail KOVAG

Donderdag
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BIJLAGE 5: mail naar PP sympathisanten
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BIJLAGE 6: uitnodiging apotheken infoavond

Geachte apotheker,
De Werkgroep Drugs van De Precaire Puzzel nodigt u graag uit op de Rondetafel ‘Spuitenruil’. Deze vindt
plaats op woensdagavond 24 september in buurthuis Trafiek (om 20u15) en is bedoeld voor alle
apothekers uit de Brugse Poort en de meest nabije straten. De Werkgroep Drugs is een initiatief van
bewoners en professionelen, die met hun organisatie werkzaam zijn in de wijk. Het is vorig jaar opgestart
vanuit een engagement om iets te doen rond de drugsproblematiek in de Brugse Poort.
Na een jaar ons te verdiepen in het thema, te praten met experten, te brainstormen over mogelijke acties,
besloten we om in onze eerste actie te focussen op het probleem van de gebruikte zwerfspuiten, die
worden achtergelaten in straten en parken. Sinds een paar jaar registreert het MSOC de zwerfspuiten, die
men recupereert (via het straathoekwerk, groendienst, IVAGO, stadswachten…). Uit die registratie blijkt
dat het aantal gevonden spuiten in de Brugse Poort, samen met het Rabot, het hoogst is van heel Gent.
Als bewoners vinden we dit zorgwekkend. Nochtans bestaan er initiatieven zoals spuitenruil die
druggebruikers op hun verantwoordelijkheid wijzen en hen stimuleren om hun vuile spuiten bij te houden
en om te ruilen voor nieuwe. Dit vermindert de gezondheidsrisico’s van gebruikers zelf maar hoedt de
bewoners ook voor de gedumpte spuiten in de openbare ruimte. Een win- win dus. Tot onze spijt moeten
we echter vaststellen dat er geen spuitenruil wordt georganiseerd in de Brugse Poort. We vinden dit zeer
frappant, des te meer wetend dat het probleem, net in de Brugse poort, zo acuut is.
De Werkgroep Drugs ijvert dus voor spuitenruil in de Brugse Poort. We ondernemen verschillende acties
hiervoor zoals het vinden van een locatie voor het MSOC om een halve dag in de week aan spuitenruil te
doen, het ophangen van dropboxen in de buurt. We beseffen bovendien dat we dit niet alleen kunnen, het
kan alleen maar met de hulp van verschillende actoren, professionelen, organisaties en diensten die
bereid zijn om een rol te spelen en een verantwoordelijkheid hierin op te nemen. Vandaar dat we nu ook
bij de apothekers aankloppen. We geloven dat ook de apothekers een bijdrage kunnen leveren in de
verwezenlijking van spuitenruil. In Gent zijn er al 5 apothekers die op één of andere manier aan spuitenruil
doen, maar spijtig genoeg niet in de Brugse Poort.
We nodigen u daarom vriendelijk uit om deel te nemen aan een Rondetafelgesprek over spuitenruil. Daar
kan u de bezorgdheden en ideeën van de Werkgroep Drugs horen, meer uitleg krijgen over spuitenruil bij
apothekers én een Gentse apotheker ontmoeten, die zelf aan spuitenruil doet in zijn apotheek. Daarna is
er nog tijd voor vragen en dialoog met elkaar. Afsluiten doen we met een hapje en een drankje.
We beseffen dat het organiseren van spuitenruil geen simpele kwestie is maar we zouden het erg fijn
vinden, moest u bereid zijn om minstens naar de Rondetafel ‘Spuitenruil’ te komen, hierover in gesprek te
gaan en mee na te denken wat we met alle actoren samen kunnen doen aan de zwerfspuitenproblematiek
in onze wijk. We zouden dit alvast appreciëren. Hopelijk tot dan!

Met vriendelijke groeten,
De Werkgroep ‘Drugs’ van De Precaire Puzzel.
Woensdagavond 24 september - 20u15 – 22u00 - in buurthuis Trafiek, Haspelstraat 37, 9000 Gent
PS: Moest u verhinderd zijn om deel te nemen aan de Rondetafel, gelieve een seintje te geven via
precairepuzzel@gmail.com . Alvast bedankt.
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BIJLAGE 7: uitnodiging Spuitenruil plus opzetten
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BIJLAGE 8: folder “Spuitenruil Plus” (recto)
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BIJLAGE 8: folder “Spuitenruil Plus” (verso)
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BIJLAGE 9: uitnodiging apotheken feedback proefproject Spuitenruil Plus”
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TOT SLOT

Een terugkoppeling naar de deelnemende partners, de
apothekers, de lokale actoren, de buurtbewoners en naar dé Puzzel
moest er ook ooit eens komen. Met dit chronologisch overzicht is
dat er nu.
We danken alle apothekers, maar zeker die drie, voor hun
samenwerking.

De Werkgroep Drugs was:

Anna (Wijkgezondheidscentrum), Caroline (Wijkgezondheidscentrum &
bewoonster), Els (bewoonster), Eva (straathoekwerk), Gert
(straathoekwerk), Hilde (Trafiek vzw & bewoonster), Koenraad (OostVlaamse Spuitenruilcoördinator), Lien (bewoonster), Lieselore
(bewoonster), Marijke (bewoonster), Peggy (bewoonster), Samira
(bewoonster)

De Werkgroep Drugs maakt deel uit van Dé Puzzel
contact: puzzelbrugsepoort@gmail.com

Redactie: Hilde Verschaeve
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