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1. Inleiding
Het eindrapport is opgemaakt aan de hand van de indicatoren zoals beschreven
beheersovereenkomst rond spuitenruil afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap voor 2012-2016

in

de

Binnen deze hoofdstukken worden de ondernomen stappen en de huidige evoluties m.b.t. het project
Spuitenruil toegelicht. Per opdracht wordt er beschreven welke stappen zijn ondernomen en wat de
eventuele knelpunten zijn.

In samenspraak met administratie werd met de aangelegde reserve een deeltijds onderzoeker aangeworven – die als
opdracht het verwerken van de database (10 jaar bevragingen binnen spuitenruil) kreeg, met als eventueel extra
effect om hier een paper rond te schrijven.

2. Opdrachten
2.1. Opdrachten van de Vlaamse coördinatie
De beheersovereenkomst heeft betrekking op het volgende beleidsthema, doelgroep en geografisch
werkgebied:
 beleidsthema: beperken van gezondheidsschade door middelengebruik, meer bepaald door het
aanbieden van spuitenruil bij injecterende druggebruikers;
 doelgroep: injecterende druggebruikers, intermediairen die in contact komen met injecterende
druggebruikers, diensten die te maken krijgen met zwerfspuiten;
 geografisch werkgebied: het hele Vlaamse Gewest en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
Met de methodiek spuitenruil worden de volgende algemene doelstellingen nagestreefd:
1° Het aanbieden van steriel spuitenmateriaal aan injecterende druggebruikers en het recupereren en
vernietigen van gebruikt spuitenmateriaal;
2° Het aanbieden van gezondheidsbevorderende boodschappen en het aanleren van schadebeperkende
vaardigheden aan de injecterende druggebruikers;
3° Het doorverwijzen van de injecterende druggebruikers naar organisaties die relevante infectieziekten
opsporen en gepaste hulp bieden waaronder (maar niet uitsluitend) drughulpverlening;
4° Het aanbieden van informatie, advies en vorming aan professionals die in contact komen met
injecterende druggebruikers of bij hun werk geconfronteerd worden met zwerfspuiten.
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De resultaatgebieden van deze beheersovereenkomst zijn:
1° Aanbieden van informatie, documentatie en advies;
2° Ontwikkelen van methodieken en materialen die, wat effectiviteit betreft, wetenschappelijk onderbouwd
zijn;
3° Ondersteunen van de implementatie van methodieken en materialen, met inbegrip van
deskundigheidsbevordering;
4° Inhoudelijk of organisatorisch coördineren van het beperken van gezondheidsschade bij injecterende
druggebruikers.
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Onder resultaatsgebied 1:
1. Verstrekken van informatie, advies en vorming over spuitenruil aan de Vlaamse
organisaties met terreinwerking rond spuitenruil;
2. Verstrekken van informatie, documentatie en advies over spuitenruil aan de Vlaamse
Gemeenschap;
Evaluatiecriteria voor resultaatgebied 1:
- de inhoud van het aanbod is correct en up to date;
- het aanbod speelt in op een behoefte bij de gebruikers;
- de gebruikers zijn tevreden.

Activiteiten
1. Er is in 2016 slechts één overlegmoment geweest met de provinciale coördinatoren. Daarnaast zijn
er verschillende persoonlijke contacten geweest en via mailing en telefonische contacten worden de
coördinatoren op de hoogte gehouden van belangrijke zaken. Er is een telefonische helpdesk vanuit
de partnerorganisatie waar zowel de terreinorganisaties als intermediairen gebruik van kunnen
maken.
De coördinatoren worden op de hoogte gehouden van relevante vormingen waaraan ze eventueel
kunnen deelnemen. Indien enkel de coördinator van de partnerorganisatie aanwezig is worden de
belangrijkste items via overleg doorgegeven aan de coördinatoren.
Net als in vorige jaren werd er geen specifiek congres georganiseerd rond injecterend druggebruik
via exchangesupplies. Spuitenruil wordt op de hoogte gehouden via elektronische mailing.
De Vlaamse Gemeenschap wordt op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen via een jaarlijkse
rapportage.
Er zijn geen dringende meldingen gedaan aan de Vlaamse gemeenschap.
Indien er een vraag van de pers is, wordt de administratie op de hoogte gebracht. Dit was ook het
geval met de persaandacht die de drop boxen – ook dit jaar - in Antwerpen en Gent kregen.
2. Relevante gegevens rond injecterend druggebruik worden doorgeven aan de VAD (en focal point),
WIV-ISP en het EMCDDA. We verbinden ons ertoe deel uit te maken van het netwerk dat gegevens
aanbrengt aan nationale en internationale instanties (VAD en EMCDDA).( Het gaat hier over
registratiegegevens, en relevante data verkregen uit het jaarlijkse evaluatieonderzoek.)
We hebben dit jaar ook actief meegewerkt binnen het EWS, niet alleen verspreiden we
waarschuwingen die ons bezorgd worden door het EWS. We krijgen regelmatig de vraag van
gebruikers om stalen te laten testen. Dit is in beperkte mate mogelijk via het Belgian Early Warning
system Drugs (BEWSD), indien er een klinische reden bestaat voor het testen; meestal gebeurt dit
op doktersverzoek. Ook dit jaar zijn er enkele stalen getest op vraag van gebruikers en
hulpverlening aangezien er ernstige redenen waren tot ongerustheid rond de producten. Er wordt
op dat moment overlegd met het EWS om al dan niet over te gaan op het testen van deze stalen.
Vanuit spuitenruil pleiten we dan ook om te komen tot een gestructureerd project van drugtesting
vanuit drughulpverlening zodat we gebruikers kunnen waarschuwen over eventueel zeer schadelijke
en riskante producten die op de markt zijn. De praktijk wijst uit dat deze manier van werken zeker
en vast voordelen biedt bij het oppikken van gevaarlijke trends in de drugscene. (bv. De circulatie
van vervuilde heroïne of amfetamine). Ik wil hierbij verwijzen naar een projectaanvraag RAPID
(Risico Analyse Project voor de Identificatie van Drugs) in 2010 waar er samen met de VAD en
andere partners al heel wat voorbereidend werk is gedaan.
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Evaluatiecriteria;

*De inhoud van nieuwe ontwikkelingen zal steeds gecheckt worden bij academici – met relevante kennis
over het thema.
In 2012 werd de inhoudelijke stuurgroep voor het eerst samengeroepen, in 2016 is deze enkel per mail
geconsulteerd.Doel van deze inhoudelijke stuurgroep is om de partnerorganisatie spuitenruil de
mogelijkheid te geven om een objectieve aftoetsing te krijgen van de signalen en knelpunten waarmee
spuitenruil geconfronteerd wordt. Met deze inhoudelijke stuurgroep bekijken we samen waar spuitenruil
naartoe moet, vertrekkende van de rapporten, inhoudelijke gegevens en de aangegeven signalen en
knelpunten binnen de rapporten.
Verschillende academici en relevante partners werden uitgenodigd, maar niet iedereen kon aanwezig zijn
Uitgenodigd:
- prof Tom De Corte – Ugent
- prof Freya Van der Laenen – Ugent
- prof Wouter Vanderplaschen – Ugent
- prof Guido Van Hal - UAntwerpen
- mevrouw Marijs Geirnaert – VAD
- dr Peter Blanckaert – WIV, ISP ( EWS )
- prof dr Cathy Mathei, KuLeuven
- de heer John-Peter Kools – international Harm Reduction Association
- hoofdcommissaris Peter Muyshondt, Politiezone Voorkempen

*De noden en behoefte rond het ontwikkelen van nieuwe preventiematerialen wordt eerst gecheckt bij de
betrokken terreinorganisaties en indien nodig bij de doelgroep van injecterende druggebruikers.
In 2016 is er geen specifieke nieuwe preventiefolder ontwikkeld. Wel werd het draaiboek rond de
swab2know week terug aangepast en verspreid.
Ook dit jaar werkten we actief mee aan de internationale swab2know week. Wanneer we de provinciale
rapporten bekijken zien we dat hepatitis C duidelijk een thema is waar rond gewerkt wordt.
Nieuw dit jaar is dat we de mogelijkheid hadden om in Antwerpen mee te werken met een pilootproject
van ‘Cepheid’, die een toestel ontwikkelde dat toelaat om ter plaatste PCR’s uit te voeren. (dit is de test
die nagaat of het HCV virus geklaard is of zich chronisch ontwikkeld) Normaal gezien is dit een zeer
specialistische test en deze wordt slechts één maal terugbetaald via de mutualiteit.
Antwerpen heeft de kans gehad om dit toestel mee uit te testen en gedurende de swab2know week on
site PCR testen uit te voeren.
Het pilootproject was een samenwerking tussen spuitenruil – C-Buddy project en het MSOC.
Spuitenruil en de peers van het Buddy-project stonden in voor de awareness rond hepatitis C, het
preventieve luik en het motiveren van mensen om zich te laten screenen. De hepatitis C
verpleegkundige en het overige verpleegkundig en artsen team van MSOC Antwerpen stond klaar om
de bloednames uit te voeren. Prof dr Cathy Matheï stond in voor het uitvoeren van het labo-werk en
het interpreteren van de resultaten.
Indien mensen nog niet getest waren in het verleden of indien ze negatief testen op de anti-lichamen
test, dan voerden we een speeksel test uit – deze test op de aanwezigheid van ant-lichamen. Indien er
een reactie op deze speekseltest kwam, dan voerden we een bloedname uit die onmiddellijk (na 2u)
resultaat gaf. Als dubbel check hadden we een samenwerking met het labo van ZNA om op de
bloednames een PCR uit te voeren.
Indien mensen bereid waren zich te laten screenen werd er samen met hen een informed consent
overlopen en kon de screening beginnen.
Bij een reactie op de orale screening werd er verwezen naar een bloedname, die dezelfde dag nog een
resultaat gaf.
Alle resultaten werden door het artsen-team met de betrokken mensen besproken. Indien gewenst
werd het resultaat naar de eigen huisarts of verslavingsarts doorgestuurd, dit samen met een uitleg van
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dr Matheï (dit werd mee in de informed consent besproken) Alle mensen kozen er echter voor om de
resultaten te bespreken met de artsen van MSOC Free Clinic.
Hep C awareness week
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Gedurende de swab2know week hebben we zeker 120 mensen aangesproken en een dialoog gehad
over de risico’s van besemttelijke aandoeningen – meer concreet hepatitis C, over de
behandelingsmogelijkheden, etc.
We hebben 46 mensen ( 9 vrouwen en 37 mannen) kunnen screenen – waarvan 26 mensen met een
speekseltest en 2O mensen die onmiddelen een PCR deden en 1 persoon een PCR na een positieve
reactie op de speekseltest.
Uit de speekselscreening is slechts 1 positieve reactie gekomen – jammer genoeg is bij deze persoon
de PCR mislukt.
Bij de mensen waar er onmiddellijk een PCR werd gedaan werden 7 nieuwe HCV positieve mensen
aangetroffen – dit is 15% van de mensen die gescreend zijn.
Van 29 personen is geweten dat ze ooit geïnjecteerd hebben en 21 mensen zijn huidige injecteerders.
Het grootste deel van de gescreende mensen komt binnen de MSOC hulpverlening, enkele gaan naar
een privé arts en 5 mensen komen enkel naar spuitenruil (11% van de gescreende mensen)
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Conclusie van de swab2know week editie 2016
De screeningsweek is succesvol geweest, in vergelijking met voorgaande edities hebben meer mensen zich
laten screenen. Heel wat mensen zijn bereikt voor psycho-educatie en awareness.
Het blijft niet evident om mensen te motiveren zich te laten screenen, zeker wanneer er sprake is van een
bloedafname.
Duidelijk is dat het succes van de awareness week een team gebeuren is, er moeten voldoende mensen on
the spot zijn. Constant mensen aanspreken en motiveren is de boodschap. Tijdens deze week waren er
constant 4 tot 5 mensen bezig met de awareness (spuitenruil team en C-Buddy team) en konden we
rekenen op het verpleeg en artsenteam voor de bloedafnames.
Wanneer mensen zich eerst lieten screenen via een swab, was de stap kleiner naar een bloedafname.
Indien er binnen de 5 minuten een bloedafname kon genomen worden, waren mensen meer bereid om
even te wachten (of minder zenuwachtig te worden). Een andere drempel is dat heel wat PWID moeilijke
aders hebben en hierdoor minder geneigd zijn om een bloedafname te laten doen. Enkelen vroegen of ze
het niet zelf mochten doen, in overleg met het medische equipe is het voorgevallen dat mensen zelf
mochten prikken. Soms was het voldoende dat ze de boodschap hadden gekregen dat ze indien nodig wel
zelf konden prikken, maar dit is niet altijd nodig geweest.
Enkele lessen en aandachtspunten naar de toekomst
1. het is noodzakelijk om de awarenessweek goed te organiseren, meer personeel vrij te maken en
ruimte
2. het is nodig om met een groot genoeg team klaar te staan voor de awareness, aanspreken van
mensen, motiveren van mensen, precounseling,…
3. indien een bloedname vrij onmiddellijk genomen kan worden, is dit een pluspunt. Er zou een
verpleegkundige/arts constant in stand by moeten kunnen staan
4. een duidelijke aanwezigheid helpt, vb vlak bij de inkom staan om mensen aan te spreken, open
huis in de spuitenruil, …
5. een combinatie met de spuitenruil-enquête viel samen met de awareness, voor de enquête krijgen
PWID 6€
6. bloedafnames zijn niet zo simpel als ze lijken, het verlangt een zekere vaardigheid, moeite en
tijdsinvestering
7. niet elke PWUD is bereid om bloed te laten afnemen
8. niet elke PWID heeft goed te prikken aders
9. soms willen PWID zelf prikken, dit vraagt een zekere flexibiliteit van het medische team
10. vervuilde bloedstalen ?
11. niet elke PWUD kent zijn/haar status, zelfs al is er recent gescreend
12. op voorhand een lijst met gekende cliënten hebben die zeker gescreend moeten worden
13. andere organisaties meer proberen te betrekken
14. on site screeningen – swabs – in andere organisaties
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Flyer:

Informed consent:

Informed consent – informatie en toestemming

Screening met OraQuick : HCV antistoffen test
Screening PCR Bloedafname
•

Waarom zou je je laten screenen/testen???
Het is misschien al lang geleden dat je jezelf hebt laten testen op hepatitis C.
Je hebt misschien eens samen met anderen gebruikt (en spuiten, water, lepel, filter of snuifrietjes gedeeld)

•

Recht op afwijzen van aanbod, zonder gevolgen
Deelnemen is volledig vrijwillig en gratis, je kan beslissen om hier niet aan deel te nemen zonder dat dit invloed heeft op uw relatie met
vzw Free Clinic en haar medewerkers (zowel MSOC, straathoekwerk, activering en spuitenruil)

•

Privacy
Het resultaat van de screening wordt enkel met jou besproken. Indien je ervoor kiest om een extra aanbod van follow up te krijgen
binnen het MSOC wordt er een medisch dossier aangemaakt of wordt het aangevuld in je bestaande medische dossier en valt dit onder
het beroepsgeheim van het MSOC.

•

Hoe wordt de screening uitgevoerd?
We gebruiken de screening van mondvloeistof. Er is dus, in eerste instantie, geen bloedname voor nodig.
Je gaat zelf met een staafje in je mond, hoe dit juist moet zal je uitgelegd worden. Het is wel belangrijk dat je het laatste kwartier niets
hebt gegeten (ook geen kauwgom) of gedronken. Ook mag je het laatste half uur geen mondwater (of andere middelen om je mond te
spoelen of verzorgen) gebruikt hebben
Binnen 20 tot 40 minuten krijg je het resultaat van deze screening.

•

Na 20 tot 40 minuten is het resultaat gekend
Een verpleegkundige van vzw Free Clinic gaat met jou het resultaat bespreken en overlopen wat eventuele volgende stappen zijn.
Er wordt samen met jou overlopen wat het hepatitis C virus is en hoe je preventief hier mee omgaat en hoe je kan vermijden
Indien het resultaat negatief is (niet-reactief) wordt er aangenomen dat je niet besmet bent met het hepatitis C virus.
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Maar als je de laatste periode toch een risico-contact hebt gehad (= delen van materialen zoals spuiten, lepel, water, filter, snuifrietje) is
het nodig om binnen 6 maanden je nogmaals te laten testen want het kan zijn dat er niet voldoende anti-lichamen aanwezig waren om
gedetecteerd te worden op dit moment.
Indien het resultaat positief (reactief) is dan is dit een bewijs van ooit in contact geweest te zijn met hepatitis C. Er wordt aangenomen
dat je besmet bent met het hepatitis C virus.
Het geeft geen indicatie dat het virus nog aanwezig is, hiervoor is verdere diagnose noodzakelijk en moet een bloedtest gebeuren. Deze
bloedscreening gebeurd binnen het MSOC. (voorwaarden?)
•

Wat als het resultaat positief is, wat zijn dan de volgende stappen?
Dit resultaat moet worden bevestigd door een bloedscreening. Dit om te kijken of je effectief besmet bent met hepatitis C en om te
bepalen wat de verdere stappen zijn die je kan nemen.
Je kan vandaag
-

•

Onmiddellijk terecht voor een bloedname op het MSOC
Een afspraak maken met een arts/verpleegkundige van het MSOC om bloed te nemen
OF indien je dit hier niet wil laten doen: We adviseren je om contact op te nemen met je huisarts voor een bloedafname
en je verder te laten testen op hepatitis C

Resultaten worden vertrouwelijk behandeld
Alle resultaten – zowel van de speekseltest als van de eventuele bloedscreening worden vertrouwelijk behandeld en kaderen binnen het
beroepsgeheim. Indien je cliënt bent van MSOC Free Clinic wordt dit in je medisch dossier vermeld.
Er is geen terugkoppeling van de bloedscreening naar de medewerkers van spuitenruil of andere deelwerkingen.
Er is geen terugkoppeling naar derden.
Indien je wenst kan het resultaat worden doorgestuurd naar je eigen behandelende arts (hiervoor moet je specifiek toestemming voor
geven)
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•

Afspraken rond hoe de resultaten worden meegedeeld
Het resultaat van de speekseltest wordt je binnen een vertrouwelijk gesprek meegedeeld na 20 à 30 minuten na de screening.
Voor het resultaat van de bloedscreening moet je op consultatie komen voor een gesprek met de arts dit ongeveer één dag na de
bloedafname.
De resultaten worden nooit meegegeven met anderen.

•

Behandelingsmogelijkheden
Indien je in aanmerking komt om te starten met een behandeling zullen er verdere afspraken gemaakt worden met de behandelende
arts.
MSOC Free Clinic heeft een goede samenwerking met dr Bourgeois van ZNA (Stuyvenbergziekenhuis), maar het staat je vrij om de
behandeling bij iemand anders te volgen – de mogelijkheden hiervan worden besproken tijdens dit consult.

•

Bij positief resultaat van de bloedtest, hoe kunnen/mogen we je contacteren
Indien je cliënt bent van het MSOC : zal je via medewerkers worden uitgenodigd om een afspraak te maken om het resultaat te
bespreken.
Als je het resultaat van de bloedtest niet komt halen, mogen we je contacteren voor een afspraak op het telefoonnummer ………… of een
uitnodiging voor een afspraak via de post op het adres
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
In deze brief staan enkel een vraag om een afspraak te maken met de arts/verpleegkundige, hierin wordt het resultaat van de screening
NIET vermeld!


Doorsturen van resultaten naar mijn behandelende arts (indien niet behandeling bij Free Clinic.

Indien je wenst dat het resultaat doorgestuurd wordt naar je eigen behandelende arts, kan dat.
Ik wil dat mijn testresultaten naar mijn behandelende arts gestuurd worden : JA / NEE
Ik wil mijn testresultaten enkel bespreken met mijn behandelende arts: JA / NEE
Hierbij geef ik toestemming de resultaten door te sturen naar:
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Gelezen en goedgekeurd (graag zelf schrijven!) document in tweevoud
…………………………………………………………………………
Naam :…………………………………………..
Datum : …………………………………..

Handtekening
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*Via een jaarlijkse bevraging (steekproef) worden signalen en risicogedragingen in kaart gebracht.
Preventie en – materialen worden aangepast naar de noden en behoeften en signalen die uit deze
steekproef komen.
Het volledige evaluatierapport wordt als bijlage meegegeven.
De belangrijkste vaststellingen uit de bevraging van de gebruikers van spuitenruil worden hieronder op een
rij gezet:
1. Demografische gegevens:




76% is van het mannelijk geslacht. Dit is een traditionele verdeling binnen de drughulpverlening.
Het blijft een aandachtspunt binnen spuitenruil om meer vrouwelijke injecteerders aan te trekken.
De gemiddelde leeftijd is 37.5 jaar, wat een stijging van meer dan één jaar is tov vorig jaar.
59.75% heeft of huurt een eigen woning, 40% is dakloos(19%) of woont tijdelijk in bij
anderen(21.16%)
o

o
o

Een groot deel van onze respondenten leeft dus in onstabiele omstandigheden en heeft
hierdoor niet altijd de mogelijkheid om op een hygiënische en minder schadelijke manier te
gebruiken. Dit komt ook aan bod bij de locatie van gebruik waar er een hoog percentage op
een semi-openbare plaats injecteert.
De dakloosheid is het grootst in Antwerpen en Limburg.
Limburg heeft het grootste percentage van ‘onstabiele leefomstandigheden’

2. Druggebruik


Spuitenruil blijft een aanzienlijke groep van injecteerders bereiken die als voorkeur stimulerende
middelen aangeven (38.9%) . Dit is niet de groep die klassiek hulp zoekt bij de laagdrempelige
centra en daardoor ook minder toegang heeft tot preventie. Sinds enkele jaren bereiken we via
spuitenruil een groep van gebruikers van opwekkende middelen, blijkbaar blijven ze beroep doen
op het project en kunnen we met deze groep schadebeperkend werken.
o
o
o
o
o



De voorkeur voor het injecteren van snowballs (combinatie heroïne-cocaïne) komt het meest
voor in Antwerpen en Oost Vlaanderen
Polygebruik is eerder norm dan uitzondering,
Het meest voorkomende product van injecteren is heroïne, dit is zo in elke provincie.
Cocaïne en amfetamines zijn in elke provincie als geïnjecteerd product prominent aanwezig
Het injecteren van tripmiddelen (waaronder meer dan waarschijnlijk ook de NPS – nieuwe
psychoactieve substanties) is duidelijk aanwezig in Vlaanderen

Ook dit jaar is de startleeftijd van de eerste injectie zeer laag. Gemiddeld zijn gebruikers 21.8 jaar
wanneer ze hun eerste injectie zetten/laten zetten.
o 40% was minderjarig en 14% was zelfs jonger dan 15 jaar bij de eerste injectie. Aangezien
het geen cohort onderzoek is kunnen deze gegevens schommelen. Elk jaar doen er andere
mensen mee met de bevraging – een deel blijft dezelfde. Maar we zien dat er een hoog
percentage – die gestart is met injecteren als ze minderjarig zijn- blijft en deze gegevens
worden over de jaren heen bevestigd.

2016

Startleeftijd
Aantal ; 229respondenten
Percentage
cummulatief percentage

<=15
32
13,97

16-18
62
27,07

19-20
36
15,72

21-25
43
18,78

26-30
29
12,66

31-35
16
6,99

36-40
9
3,93

41-45
2
0,87

45-50
0,00

0,00

13,97

41,05

56,77

75,55

88,21

95,20

99,13

100,00

100,00

100,00
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De gemiddelde leeftijd van de injecterende druggebruikers (PWID 1 ) die het project spuitenruil
bereikt is 37.5 jaar. Op de leeftijd van 25 jaar is reeds meer dan 70% van de bereikte doelgroep
aan het injecteren.
Er blijft een kloof tussen het eerste contact met spuitenruil en de eerste injectie, dit wil zeggen dat
de PWID al verschillende jaren aan het injecteren is (en misschien heel risicovol) voordat er contact
is met risk- en harm reduction. We weten uit internationale literatuur dat de eerste jaren van
injecteren de meest risicovolle zijn. Ongeveer 50% wordt besmet met het hepatitis C virus tijdens
het eerste jaar van injecteren.
Aangezien de eerste jaren van injecteren de meest risicovolle zijn voor het oplopen van een
besmettelijke aandoening én we een gemiddelde leeftijd bereiken van 37.5jr is er een hiaat in het
bereiken van een doelgroep die risicovol gedrag stelt.
Het blijft onze bezorgdheid dat we nieuwe injecteerders zo snel mogelijk moeten zien te bereiken
om aan harm reduction te kunnen doen.
Het blijft een probleem dat zowel drughulpverlening als straathoekwerk weinig tot geen zicht heeft
op deze doelgroep.



Het intraveneus gebruik heeft voor 72% van de respondenten plaats thuis en/of bij vrienden. Een
groot deel zegt dit ook op openbare plaatsen te doen (Openbaar injecteren, en dit niet enkel door
daklozen, heeft plaats in elke provincie van Vlaanderen
We bereiken een publiek dat op regelmatige basis injecteert. 40% injecteert dagelijks, 31% een
paar keer per week.

3. Risicogedrag
Er is statistisch geen verschil tussen risicogedrag in de verschillende provincies, hierdoor spreken
we reeds van in het begin van deze bevraging in 2001 van Vlaamse gegevens


Gebruikers injecteren op meerdere plaatsen op het lichaam:
o De meest voorkomende zijn de armen, handen en benen
o De risicoplaatsen lies (10.3%), hals (6.2%) en oksel (7.8%) zijn hoog-risico-plaatsen en
verdienen duidelijk onze aandacht met aangepaste materialen en adviezen.



De meerderheid van de respondenten 66% zegt geen materiaal gedeeld te hebben de laatste
maand. Dit blijft echter een sterk aandachtspunt, want 34% deelt soms tot regelmatig wél
materiaal.
De meerderheid 61% zegt laatste maandniet gedeeld te hebben met andere PWID's. Dit blijft
echter een sterk aandachtspunt, want 39% deelt wél.
Delen met sekspartner blijft een sterk aandachtspunt, dit komt niet uit de gegevens, maar eerder
uit gesprekken met PWID’s tijdens spuitenruilmomenten.
Gebruikers die openstaan voor preventieboodschappen en schadebeperkende technieken om
veiliger te gebruiken, zullen hun gedrag rond schadebeperking doortrekken op hun volledige spuit –
en gebruik gedrag.





1

IDG staat voor Injecterende druggebruiker
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o

Aandachtspunt is dat spuitenruil binnen de drughulpverlening door drughulpverleners wordt
gedaan en dit samen met andere opdrachten. Hulpverleners geven aan dat er niet steeds de
tijd kan genomen worden om aan een degelijke sensibilisering én preventie te doen.

4. Spuitenruil


De materialen worden voornamelijk gehaald bij de aparte spuitenruilpunten en de
drughulpverlening; toch gaat 65% soms tot regelmatig spuiten kopen bij de apotheek.
o Binnen de registratiegegevens zien we dat 71.5% van het totaal aantal verdeelde spuiten
binnen de MSOC’s gebeurt, 15% in de aparte ruilmomenten, 9.8% via apothekers (gratis
ruil) en slechts 3% via andere drughulpverlening.



De meeste PWID's leveren hun gebruikte materialen in bij spuitenruil of drughulpverlening. Globaal
kan gesteld worden dat het beschermen van de volksgezondheid door de recuperatie van gebruikt
materiaal zeker bij de PWID’s die gebruik maken van een spuitenruil behaald wordt. Dit wordt
duidelijk bevestigd door het recuperatiecijfer meer dan 100%.
o Slechts een klein aantal ontdoet zich van gebruikte spuiten op een risicovolle manier (ik
weet niet meer:2%, op straat:1.6%, los in vuilbak: 4%)
o Anderen ontwikkelde zelf schadebeperkende maatregels: naald af achteraan spuit steken en
dan in vuilbak : 11.3%, spuiten in fles en dan in vuilbak: 17.6%
o De buitencontainers in enkele steden worden door 15% van de bevraagde gebruikt. Dit is
een stijging van 6% tov vorig jaar



Er werden ook dit jaar heel wat nieuwe mensen die injecteren bereikt: 9.3% maakt minder dan 6
maanden gebruik van het project, 13.8% tussen 6 maand en een jaar. Dit zijn 22.3% nieuw
bereikte PWID's, die voorheen nog geen gebruik maakten van spuitenruil.



Informatie over spuitenruil wordt verkregen via laagdrempelige (drug-hulpverlening (54.6%) en via
vrienden (peers) (44.5%), straathoekwerk (22%).
o



Er kan gesteld worden dat verschillende informatiekanalen werkzaam zijn, waarbij vooral de
drughulpverlening en het eigen netwerk van PWID’s (al dan niet georganiseerd) de
belangrijkste rol spelen.

Het bereiken van "Tweedelijnsgebruikers2" blijft een heel belangrijk aandachtspunt en een signaal
dat het project slechts een fractie van de doelgroep van PWID's bereikt!!
o 84% geeft aan andere gebruikers te kennen die intraveneus gebruiken, maar geen gebruik
o
o

maken van het project (67% kent er zelfs meerdere)
19% hiervan zegt ook minderjarige PWID's te kennen!

Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat we geen minderjarigen bereiken, dat er geen zicht op
de grootte van deze subgroep is; niet bij drughulpverlening en niet bij straathoekwerk



Globaal zegt meer dan 80% tevreden te zijn over het project spuitenruil. Belangrijke vaststelling is
dat ook dit jaar anonimiteit en vertrouwelijkheid als zeer belangrijk ervaren worden;
o Spuitenruil in drughulpverlening scoort zeer goed (hoewel hulpverleners zelf aangeven dat
ze niet altijd voldoende tijd hebben) . Hierbij moet wel genuanceerd worden dat hier meer
dan waarschijnlijk de MSOC’s mee bedoeld worden aangezien er slecht een klein deel van de
andere drughulpverlening actief is binnen spuitenruil.
o De plaats en bereikbaarheid van aparte spuitenruil, soms georganiseerd binnen de MSOC’s,
soms op andere locaties, scoort het minst goed



Daguren blijken een goed moment te zijn om aan spuitenruil te doen. 12.8% geeft aan ’s avonds
spuitenruil nodig te vinden en 7.9% wil 24u/24u spuiten kunnen komen ruilen.

2

Tweedelijnsgebruikers zijn mensen die injecteren , maar hun materialen verkrijgen via andere gebruikers/via vrienden. De
spuitenruilprojecten bereiken hen dus niet rechtstreeks.
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5. Gezondheid



Ongeveer 65% heeft zich laten testen op verschillende besmettelijke aandoeningen
Omdat het gaat over zelfrapportage en er blijkbaar nog heel wat verwarring is over deze
besmettingen geven de resultaten een onderschatting, voornamelijk rond hepatitis C




55 % heeft geen spuitabcessen gehad het laatste jaar. 25% één en 18% meerdere
88% heeft geen overdosis gehand, maar 9% heeft er wel meerdere gehad. 9% van de mensen
hebben vorig jaar één of meerdere overdosissen gehad.
o De kennis rond Naloxone ligt nog zeer laag, maar na uitleg geeft 70% aan dit te willen
verkrijgen via spuitenruil, via hulpverlening.

6. Drughulpverlening




Voor de categorie “ooit begeleiding” gaven 165 respondenten een antwoord. De antwoordcategorie
“ NOOIT in begeleiding” wordt door 15.5% (25 personen) van de respondenten expliciet
beantwoord.
indien er ooit een behandeling gevolgd is, is dit meestal binnen een MSOC/dagcentrum en binnen
de residentiële sector (waar psychiatrisch ziekenhuis en PAAZ het hoogst scoren) .
21% (=50 personen) geeft expliciet aan momenteel GEEN begeleiding te volgen .Er zijn duidelijke
indicaties dat er meer en meer gebruikers bereikt worden die, via de spuitenruil, een eerste contact
hebben met een laagdrempelige drughulpverlening. We denken hierbij bijvoorbeeld aan gebruikers
van opwekkende middelen zoals amfetamines en cocaïne. Uit vorige resultaten (meest gebruikte
product) bleek reeds dat de spuitenruil heel wat gebruikers van opwekkende middelen bereikt. Deze
doelgroep wordt niet traditioneel massaal bereikt door de hulpverlening. Dit cijfer geeft ook aan dat
de methodiek spuitenruil erin slaagt contact te krijgen (en te houden) met zogenaamde “moeilijk
bereikbare PWID’s”.

7. Base-cocaïne – crack gebruik





56 % van de subgroep van injecteerders rookte ook crack.
Het overgrote deel maakt deze zelf aan via de ammoniak methode(61%).
24.8% stelt reeds klaargemaakte base-cocaïne te hebben aangekocht bij een dealer.
Basecocaïne gebruik is aanwezig in alle provincies van Vlaanderen (minst aanwezig in Oost- en
West Vlaanderen)

8. DCR : gebruiksruimte
Doordat we reeds enkele jaren aanvoelden dat er een nood leefde rond het opstarten van
gebruiksruimtes (DCR) en doordat het één van de doelstellingen is van het nieuw opgerichte Euro
Harmreduction network is er sinds 2012 een nieuwe vraag in onze bevraging gestoken. Dit om na te
gaan of PWID’s gebruik zouden maken van gebruiksruimtes en om een zicht te krijgen in welke
provincies deze nood leeft:
Algemeen in Vlaanderen zien we dat 24% nooit gebruik zouden maken van een DCR, maar 76% van
237 bevraagde PWID’s zou wél gebruik maken van een gebruiksruimte.( Dit zijn 161 mensen.) 44.2%
zou dit dagelijks doen (één of meerdere keren per dag) , 27.5% wekelijks en 28 % minstens één keer
maandelijks.
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9. NPS
Nieuwe psycho-actieve substanties, nieuwe drugs,… aangemaakt om de werking van klassieke
drugs te benaderen, maar volgens heel wat bronnen gebruikt binnen de partyscene binnen de
leeftiijdscategorie van 15 tot 24 jaar. Hoewel de bereikte groep van spuitenruil buiten dit profiel valt
heeft het gebruik van NPS wel degelijk zijn intrede gedaan binnen de scene van injecterende
druggebruikers.
41.7% heeft ooit NPS gebruikt, 14.8% heeft deze NPS het laatste jaar gebruikt. Meestal gaat dit
over GHB, ketamine, synthetische cannabis, mephedrone en 2CB.
Een gegeven dat uitnodigt om op te volgen.
In samenspraak met administratie is er dit jaar geïnvesteerd in het verwerken van de data van 10 jaar
bevragingen in spuitenruil.
De data zijn verwerkt en vergeleken met als doel een paper te schrijven rond deze bevindingen. De paper
zal samen met prof Matheï van KULeuven en prof Vander Laenen van UGent geschreven worden.
Omwille van deze reden worden de eerste bevindingen reeds in het Engels gecshreven.
Werkwijze en tijdslijn:
*Januari 2016
- Afname laatste enquêtes.
- Invoer enquêtes
-Deelname HA-REACT conferentie Vilnius, 14-15/01/2017 namens Free Clinic als collaborating
partner
*Februari 2016
-Controle enquêtes
*Maart 2016
Eindredactie evaluatierapport
* April 2016
Vergaderingen aanpak data 10j SPR
Eindredactie Rapport SPR bevraging 2015
Verzamelen + cleanen databases
*April 2016:
Conversie databases naar Excell
*Mei 2016:
Conversie databases naar Excell
Cleanen databases= samenvoegen A+B
*Juni 2016
Codering data 2006-2015
*Juli 2016
Beschrijvende analyse data 2006-2015
*Augustus-september 2016
Beschrijvende analyse data 2006-2015
*September – oktober 2016
Concept riskscore data SPR
Tabel riskscore
Schrijven eindrapport 1O jaar data SPR

PART A - Descriptive analysis of survey data in the context of Flemish Needle & Syringe Exchange projects (NSP’s):
overview of results
Introduction
In 2000 in Belgium, the legislative framework surrounding the distribution of hypodermic needles was altered by a
Royal Decree. The decree made it possible for drug workers to engage in the distribution and exchange of
needles/syringes for People Who Inject Drugs (PWID). The resulting targeted Needle and Syringe Programs( NSPs)
were mostly integrated into the existing low-threshold ambulatory drug services, called the Medical-Social Care
Centres (MSCC). In accordance with the organisation of the MSCC’s, five NSP took shape, one in every province. The
Rapport partnerorganisatie Spuitenruil 2016

Pagina 16

first one opened in Antwerp in 2001. It became instantly clear that the NSPs covered a substantial need. During the
years between 250 000 and 700 000 syringes were handed out in Flanders. Not only did the NSPs show to answer to
an elaborate demand, they also provided a unique context for the collection of information about its clients (PWID).
Therefore and although this signified an additional effort on top of qualitative registration obligations, it was decided
to execute a survey among NSP clients, gauging qualitative data.
Surveys were conducted on a yearly basis in every provincial NSP, by means of a structured questionnaire. Questions
refer to different aspects of clients behaviour, such as sociodemographics, (injecting)drug use, health and treatment,
sharing behaviour and views on the NSP. This yielded an exceptional amount of information with several strengths
and limitations. On the one hand, strengths include the uniformity of the questionnaire used, the number of PWID
reached (on average 240 PWID/year) as well as the timeframe under scrutiny. We replicated the survey during a 15year time period of which we retain a ten year period (from 2006 up until 2015) for practical reasons. On the other
hand, important limitations are formed by bias due to the fact that it concerns a sample (although substantial) of
visitors of the NSPs, bias caused by self reporting and the fact that it is not a cohort study as questionnaires are
anonymous. The fact that the survey was done based on anonymity means that we have no idea of evolutions in
people’s behaviour,
However, taking into account all restrictions, we believe to dispose of a unique body of knowledge about clients of
Flemish NSPs and (their views on) the functioning on the NSPs. To our knowledge a similar venture has never been
undertaken in Europe. Nowhere a similar, systematic collection of information on the behaviour of PWID in the
context of NSP, exists. We felt obligated to share our data and make them accessible to everyone. Due to the limited
possibilities when it comes to statistical analysis, emphasis will lie on a descriptive analysis of the figures. We tried to
contextualize the information based on relevant literature as well as personal experience and everyday dialogue
with our clients.
In Part A of this report, data on sociodemographics, drug use, health, injecting behaviour and the functioning of
Needle and Syringe Programs (NSPs) themselves are presented, based on the most important variables of each
section. The outcomes of each variable or question are presented in a table or graphic, accompanied by extensive
interpretation of each result.

Sociodemographics
On average, 240 PWID completed the needle exchange survey every year. 2007 marks the lowest response rate, with
198 unique respondents, the highest response rate was registered in 2015, with 276 unique respondents
Gender
Traditionally, the population of clients of Flemish NSPs is predominantly male. In general, male ratio fluctuates
between 75 and 81%. Roughly, three quarters of the population is male, 25% is female. We see this rate in every
province, without major changes throughout the years.
Age
Injecting is prevalent in all age groups. However, Flemish NSPs serve an aging population, averaging 35 to 38 years.
Flemish MSCC’s were established to reach the population of deprived, more marginalized drug users, traditionally an
older population of drug users, who have a long career in the use of drugs such as heroin, cocaine or amphetamines.
Living situation
35% of users seem to live in less stable living conditions, 18% can even be defined as homeless. The reality of living
one day with friends, relatives and the other in a shelter or squat, is recognizable to a lot of users.
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Drug use
Drug of choice
With the exception of 2006, when an identical proportion of users stated stimulants and opiates as their favourite
product, opiates or heroin seems to be the most preferred product by respondents. The size of the opiate using
(injecting) group fluctuates from 43% to 57%. This means our population mirrors the classic, older user of primarily,
heroin. Although it has to be added that most clients are poly (injecting) drug users, using two, three or more
products.
The second drug of choice by our population are the stimulants. From 31 to 38% of our population mostly uses
stimulants. This can mean either amphetamines (‘speed’) or cocaine.
Thirdly and finally, there is the group of cocktail users. People who mostly inject either a combination of heroin and
amphetamines (‘speedball’) or a combination of heroin and cocaine (‘snowball’). From 11% (2010) up to 24% (2008)
of respondents, are cocktail users.
Age at first injecting drug use
In 2015, the average age at first injecting use of Flemish users, was barely 22, ranging from 11 to 48 years. To put this
in further –remarkable- perspective: 14% of respondents was 15 or younger and up to 40% was 18 or younger when
experiencing their first injecting drug use. These figures remain fairly constant throughout the years, as do the ones
about poly drug use.
The number of people who didn’t do their first injection themselves, remained remarkably constant during the
years: around 65% of respondents stated that someone else executed their first injection. This learning aspect was
confirmed in 2013, 2014 and 2015, when a new question was added (‘did you ever inject a person to help him/her
out?’). Here, between 63 and 70% of users confirmed they did.
Recent (last month) injected drugs (poly drug use)
This will show that so called mono-use, or the use of one drug, is the exception. In other words, virtually all
respondents inject several products (so called poly drug use). On average, respondents in 2015 used 4.7 products in
the last month, injected products amount to 2.3. Last month use and last month injecting also reflect the popularity
of heroin as injecting substance: 80% used heroin last month and 72% injected it in the last month (2015). Cocaine is
second, with 60% of respondents stating to have injected cocaine in the last month, 42% injected amphetamines and
31% injected cocktails (2015).
Frequency of administration
By far the largest group of respondents, states to inject daily. The proportion of this group is fairly constant and
amounts to an average of 42%. If we take into account the respondents who do not inject every day but still do so
several times a week, we can add another 24 to 34% to the first group. This means that the Flemish clients of NSP’s
are heavy users, with more than two out of three daily or almost daily users.
Location of injecting use (last Month)
It is promising that throughout the years, 70 to more than 80% of respondents indicated to have used at home in the
last month. Furthermore another 34 to 48% also uses at friends home. However, these figures change shape, when
illuminating the other possibilities. Semi-public injection locations are scored by 16 to 40% of respondents. In 2015
for example, 26% of users also used in a bar, a squat, at a dealer, in the day or night shelter. Even more problematic
are the figures about public use, meaning exclusively injecting on the streets. In general, almost one in five
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questioned people, indicate to (also) use on the streets (percentages from 13 to 22%). This is a significant proportion
of our population and an important indicator of possible problematic injecting circumstances.
New Psychoactive Substances (NPS)
Worldwide, the use of NPS is rising. NPS are substances that mimic the classic drugs but, due to molecular
deviations, are not subjected to the (law on the) prohibition on drugs and therefore, legal. Questions on the use of
NPS are only included since 2014. Surprisingly and contrary to popular belief (NPS users being younger people, highly
active on the internet), NPS has clearly entered in the population of NSP-clientele). In 2014 & 2015, one in four of
clients (26%) states to have used NPS in the last year. This can pose massive future challenges for NSP’s.

Health
The research population reflects the older, long-term user with often various health problems. Injecting drug use
incorporates specific potential health problems, as a result of the fact that by definition, blood is involved. And
blood-blood contact remains the most efficient way for the transfer of certain (blood-borne)infections, such as HIV
and hepatitis C (HCV)
Infectious diseases – HIV/HCV
The prevalence of HIV among Flemish PWID has always remained very limited. HCV is another matter. Every year,
around 60% of the population had themselves tested for HIV-infection, for HCV-infection, percentages vary from 67
to 77%.
In the tested subpopulations, HIV infection is marginal; between 0.8% and 6.2% of tested individuals showed to be
HIV positive. The rate remained fairly constant over the years and if anything, seems to decline. In 2015, hardly 2% of
respondents were infected with the HIV-virus. For HCV, the figures are less hopeful. When asked for the result of
HCV testing, a distinction was made between having been infected and spontaneously cured3 and being infected and
still carrying the virus. The two categories combined result in an infection rate from 38 to 55%. This means that of all
the respondents who had themselves tested for the hepatitis C-virus during the last year, 38% to 55% seemed to
have incurred HCV at some point in their lives, whether cured or not. It is striking that the infection rate substantially
declined in the last three years: in 2013, 2014 and 2015, 40%, 41.5% and 38% of tested respondents were HCV
positive. It could be possible that the awareness surrounding this issue has increased thanks to persistent education
and prevention work, also in the context of the NSPs. Some MSCC’s and affiliated NSPs, such as the Antwerp branch,
have evolved into veritable expertise centres when it comes to Hepatitis C and developed unique treatment
possibilities for HCV positive PWID.
Undoubtedly, the existence of NSPs has contributed to contain the spread of the HIV-virus among PWID. It can be
expected that the same evolution will occur when it comes to HCV, as prolonged existence of NSPs and targeted
prevention and awareness efforts in their context, are continued4. More importantly, treatment of HCV has made big
steps forward, enabling users to get rid of the virus without severe side-effects, as used to be the case with the
older, interferon-based treatment.
Abscesses and overdoses
The proportion of PWID who stated to have had abscesses/overdoses in the last year, is remarkably stable, on both
accounts. Abscesses seem to be fairly common in our population and are familiar to around 41% of respondents.
This means that a majority of PWID encountered one or more abscesses (with percentages fluctuating between 38
and 42%), in the last year.
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Overdoses are more infrequent. One in seven or 14% of respondents declared to have experienced one or more
non-fatal overdose(s) in the last year (with percentages fluctuating between 12 and 17%). Obviously, the number of
PWID deceased of a fatal overdose, is not included in these figures. Thereby, we assume that the people who
experienced one or more overdoses in the last year, are most at risk to be the subject of a fatal overdose. The
observation that fatal overdoses remain the number one cause of death among injecting users, combined with the
substantial proportion of PWID taking considerable risks in this respect, account for extra attention to overdose
reduction. Especially for PWID, attention to to cardiopulmonary resuscitation (CPR) and education on what to do in
the event of an overdose, should remain a constant concern.
From the point of view of (opiate/heroin) overdose reduction, the implementation of (take-home) naloxone projects
could be very useful.
Drug treatment
Virtually all clients of Flemish NSPs have had experience with specialized, drug related care at some point in their
lives or using careers.
In the questionnaire, a distinction was made between lifetime treatment and current treatment. In other words,
people were asked whether they used to get treatment in their lives (lifetime) and whether they are in treatment
the moment the survey was done (current). Every year, a large majority of respondents states to have had treatment
related to their drug use. We looked at it the other way and retained the fraction of people who never had
treatment. In 2009, on in five or 22% never had treatment. This subgroup remains fairly even in size throughout the
years, although we notice a decline since 2013. In that year, 19% of respondents never underwent treatment,
decreasing to 11% and 8% last year (2015). A possible explanation has to do with the assumption that we question
partly the same people. As time progresses, chances are that still more people sought treatment.
Presently, about one in four is not in some kind of treatment. The answer category ‘never’ was only added in 2010.
From that year on up until 2015, the scores are exceptionally steady: between 23% and 26% of PWID do not get
treatment, be it private, at a drop-in centre or in the context of a methadone programme… These kind of treatment
possibilities were included in the question: private treatment (e.g. by a General Physician), ambulant treatment in a
MSCC or daycentre and methadone programme).
Needle & Syringe Program; functioning and satisfaction
Source of syringes and end users
Multiple answers were possible when asked for the source of injection material, primarily syringes. The large
majority of clients acquires syringes through the NSP. Percentages fluctuate from 45 to 57%. On average, another
50% states drug service as a source. Here is some possible overlap because the operation of NSP takes place in the
context of a MSCC. For clients, it is not always clear what to answer.
It is obvious that the NSP’s serve the need for injection equipment of its clients. However, an important partner
remains the pharmacies. Throughout the years, 60 to 70% of clients buys syringes in a pharmacy, whether it be
‘sometimes’ or ‘regularly’. Whatever the source may be, 90 to 98% gets syringes for themselves. Half of the
population also takes away needles for friends and (sex)partner.
Period of use of NSP
The majority of the population are loyal clients of the NSP. On average, around 45% of clients make use of the NSP
for three or more years. This is in accordance with the fact that an older population is served, PWID with long using
careers, having a long relationship with their local NSP. Consistently, around one third (28 – 3(%) is client for one to
three years. Still, every year, new clients seem to find the way to the NSP. The number of PWID making use of NSP
from one month to a year slighty declines, making up for 30% (2006) to 22% (2014).
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NSP satisfaction rates.
We retained the following questions regarding satisfaction of organisation of Flemish NSP’s: opening hours, location,
accessibility, equipment and anonymity & trust. On all accounts, scores are excellent and vary little during the tenyear period. Between 80 and 90% of respondents are satisfied with the way the daily operation of NSP is carried out.

PART B - Analysis of risk behaviour among clients of Flemish NSP’s: sharing rituals
The data collected through the annual NSP survey, do not allow us to draw conclusions on the effect of syringe
distribution on the containment of infectious diseases. Furthermore , they do not provide us with a view on
individual sharing rituals. To remedy this, we focus separately on the questions concerning the actual (current)
sharing of equipment . Of ten sharing-related questions presented to our clients, we withheld eight. Next, we
constructed a scale to describe a risk- or sharing-construct, based on these eight variables. As such, we can attribute
a risk score to each respondent. Depending on their risk score, we then divided respondents into two categories: a
high-risk group and a low-risk group.
Finally, we crossed this information with sociodemographic, drug use, injecting behaviour, NSP, etc.. Eventually, we
can see a relation between risk behaviour and certain variables, focusing on a subgroup of the high-risk group, or the
proportion of respondents displaying the most risky behaviour.
Research framework
We narrowly defined ‘risk’ as the health risks people are subjected to, when sharing injection equipment (needles,
filters, water, etc..). In our questionnaire, twelve questions were exclusively probing sharing behaviour. Of these
twelve, we isolated the following eight, with their answer categories. They all refer to actual sharing rituals, meaning
‘last month’.’

-

How often have you shared injection equipment
(needles, syringes, spoons, filters, water) in the last
month?

-

How many different people have you shared injection
equipment (needles, syringes, spoons, filters, water)
with in the last month?

-

How often have you passed on used syringes to
someone else in the last month?

-

How often have you used a syringe (needle) someone
else had already used in the last month?

-

How often have you shared your spoon with someone
else in the last month (shared spoon use)?

-

How often have you shared your filter with someone
else in the last month? (shared filter use)

-

How often have you shared water with someone else in
the last month ((shared water from the same glass, pot,
bottle)
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- Never (0)
- Once (1)
- Several times (>= 2)
- I have shared but I don’t know exactly how many times
- Never (0)
- Once (1)
- Several times (>= 2)
- I have shared but I don’t know exactly how many times
- Never (0)
- Once (1)
- Several times (>= 2)
- I have done so but I don’t know exactly how many times
- Never (0)
- Once (1)
- Several times (>= 2)
- I have done so but I don’t know exactly how many times
- Never (0)
- Once (1)
- Several times (>= 2)
- I have done so or had it done but I don’t know exactly
how many times
- Never (0)
- Once (1)
- Several times (>= 2)
- I have done so or had it done but I don’t know exactly
how many times
- Never (0)
- Once (1)
- Several times (>= 2)
- I have done so or had it done but I don’t know exactly
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-

How often have you reused old syringes kept in a
container , bottle…where other users also stored their
syringes in?

how many times
- Never (0)
- Once (1)
- Several times (>= 2)
- I have done so or had it done but I don’t know exactly
how many times

For each question, ‘never’ was scored as 0 (zero), ‘once’ was scored as 1 and several times as well as ‘don’t know’,
were scored as 2. This leads to a score from 0 (no risk) to a maximum of 16 (maximum risk) for each respondent.
Scores from 0 to 5 (included) were considered ‘low-risk’, scores from 6 to 16 were considered ‘high-risk’.
Both risk groups were then compared to a host of variables from sociodemographic, drug use, health, NSP and
injection behaviour nature. We focused on the high-risk group, more specifically, the highest tertile. The most
balanced distribution showed to be the one based on tertiles. Finally, we looked at the P-values, resulting from
crossing both groups with different variables, with attention to P<0.1, pointing to statistical significance. As such we
could illustrate a general profile of the respondents displaying distinct sharing behaviour, and are therefore most at
risk to contract infectious diseases. This gives us a specific insight in view of prevention efforts and the operation of
Flemish NSPs.
The statistical analysis of data in part B, was done by professor Dr. Cathy Matheï, specialized addiction doctor at Free
Clinic in Antwerp and professor at the faculty of Medicine at the KULeuven. The construction of our risk construct
and -scale was also her idea and that of Tessa Windelinckx, coordinator of Flemish Needle and Syringe Programs.
In this Part, we changed the time perspective. Instead of scrutinizing every year between 2006 and2015, we chose to
work with intervals and focus on three specific points in time. The years of analysis are 2007, 2011 and 2015. This
allows us to have equal time intervals and an evolutionary perspective when it comes to profiling the high-risk group.

Analysis and final reporting of Part B of the research is due for may 2017.
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Onder resultaatsgebied 2:
1. Ontwikkelen van methodieken en materialen (folders, draaiboeken, leaflets,
spuitenmateriaal…) voor gebruik en verspreiding door de Vlaamse organisaties met
terreinwerking rond spuitenruil.
Evaluatiecriteria voor resultaatsgebied 2:
- de inhoud van het aanbod is correct en up to date;
- het aanbod speelt in op een behoefte bij de gebruikers;
- de gebruikers zijn tevreden.

De partnerorganisatie spuitenruil wil up-to date informatie aanbieden aan de terreinorganisaties. Het
herhaaldelijk hernieuwen en aanbieden van bestaande informatie, aan de verschillende terreinorganisaties,
is een constante in de werking.
Om up-to date te blijven is het net zoals bij het vorige resultaatsgebied nodig om op de hoogte te blijven
van nieuwe trends en evoluties binnen het werkveld van spuitenruil – dit zowel in het binnen- als
buitenland.
Dit jaar lag duidelijk de focus op screening van hepatitis C en het verder ontwikkelen van het aanbod van
Naloxone.
Evaluatiecriteria:
*De inhoud van nieuwe ontwikkelingen zal steeds gecheckt worden bij academici – met relevante kennis
over het thema.
De inhoudelijke stuurgroep wordt gebruikt als klankbord en zal bevraagd worden indien er bepaalde zaken
gecheckt moeten worden.
Naast deze inhoudelijke stuurgroep kan spuitenruil beroep doen op zeer ervaren collega artsen binnen de
vzw Free Clinic – zeker rond thema’s verslaving en infectieziektes
De partnerorganisatie maakt ook deel uit van een Europees netwerk ( als vertegenwoordiger voor
Vlaanderen in het Euro Harm Reduction Network ), hier is een online groep van collega’s uit alle Europese
landen, die allerhande vragen/thema’s kunnen bespreken. (uiteraard is dit een tweerichtingsverkeer en
delen we onze expertise met de Europese collega’s)
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*Via een jaarlijkse bevraging (steekproef via de betrokken terreinorganisaties) worden signalen en
risicogedragingen in kaart gebracht. Preventie en – materialen worden aangepast naar de noden en
behoeften en signalen die uit deze steekproef komen.
In 2014 werd voor het eerst het gebruik van NPS bevraagd bij de respondenten id gebruik maken van
spuitenruil. Hieruit kwamen toch wel verrassende resultaten (zie vorig verslag)
De gegevens werden bezorgd via het rapport en aan het EWS.
In 2016 werd er een oproep van BELSPO gelanceerd rond het gebruik van NPS.
Mede door onze gegevens van NPS gebruik bij onze doelgroep werd spuitenruil (vzw Free Clinic) gevraagd
om als partner mee in te stappen in het schrijven van een dossier om in te dienen bij deze oproep. Een
samenwerking tussen : HoGent, UGent, VAD, Modus Vivendi, WIV en vzw Free Clinic – partnerorganisatie
Spuitenruil diende een dossier in dat uiteindelijk werd goedgekeurd.
“New Psycho-active Substances Care : Een samenwerking tussen hoge school Gent, UGent, VAD, WIV,
Modus Vivendi en vzw Free Clinic.”
Na een oproep van Belspo werd er een dossier geschreven om zicht te krijgen op het NPS gebruik bij twee
doelgroepen. Enerzijds de groep die eerder in de dance scene zit en anderzijds de meer gemarginaliseerde
groep van mensen die drugs gebruiken. Spuitenruil geeft reeds enkele jaren het signaal dat deze producten
ook hun intrede hebben gedaan binnen onze doelgroep.
Het onderzoek zal bestaan uit verschillende luiken.
In eerste instantie gaan mensen die drugs gebruiken gaan geïnterviewd worden en gevraagd worden een
staal af te leveren voor verder onderzoek.
Een seminarie op 22 september in Brussel wil een kijk bieden op de Europese situatie, good
practices, ronde tafel gesprek met hulpverleners uit laagdrempelige settings,…. Reserveer deze datum
alvast in je agenda indien je werkt met mensen die NPS gebruiken.
Een derde fase is dat hulpverleners bevraagd gaan worden over de noden en behoeftes die ze ervaren
rond hulpverlening ivm NPS gebruik. Om deel te nemen aan een on-line bevraging zal een ruime
uitnodiging verspreid worden. Daarnaast komen er nog verschillende focusgroepen.
De laatste fase bestaat eruit dat de resultaten geïntegreerd moeten worden in verschillende werkingen.
Het onderzoek zal in totaal twee jaar lopen en start kortelings.
Om bij onze doelgroep een degelijk interview af te nemen hadden we een ‘streetwise’ onderzoeker nodig…
en die hebben we dan ook gevonden.
Interessant is dat onze (ex-)collega Anton Van Dijck vanaf 20 februari start als onderzoeker bij de hoge
school Gent en zal dus een actieve rol spelen in dit onderzoek.
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*Via een jaarlijkse steekproef ( uitgevoerd door de betrokken terreinorganisaties ) wordt gepeild naar de
tevredenheid van de gebruikers. (het volledige evaluatierapport wordt als bijlage meegegeven)

Tevredenheid 2016
aparte spuitenruil
spr in drughulp
plaats van spr
bereikbaarheid
info en advies
folders
materialen
anonimiteit

ja

%ja
187
202
189
195
203
191
205
198

nee
83,86
94,39
89,57
91,55
95,31
91,83
95,35
93,84

%nee
kan me niet schelen
23
10,31
4
1,87
12
5,69
10
4,69
1
0,47
4
1,92
1
0,47
2
0,95

%?
13
8
10
8
9
13
9
11

5,83
3,74
4,74
3,76
4,23
6,25
4,19
5,21

Globaal zijn de meeste IDG’s die gebruik maken van spuitenruil zeer tevreden: er is een tevredenheids
score op alle vragen van meer dan 80%.
Net als vorig jaar zien we de hoogste ontevredenheid terugkomen bij volgende thema’s.
De hoogste ontevredenheid zien we, naast de openingsuren van de aparte spuitenruil ook dit jaar “de
plaats en bereikbaarheid van de aparte spuitenruilpunten”.
Spuitenruil in de hulpverlening scoort hoog: Dit is een belangrijk gegeven – zeker als we zien dat in de
monograph5 rond harm reduction van het EMCDDA wordt gesteld dat het belangrijk is om harm reduction
strategieën te combineren.
De bereikbaarheid van de spuitenruil geeft 5% ontevredenheid. Hierbij moet opgemerkt worden dat de
ruilpunten niet in alle zones van een stad gelokaliseerd zijn. Het is dus niet evident dat PWID verre
verplaatsingen ondernemen om tot aan deze punten te geraken, en dat voor diegenen die dit wel doen, de
afstand een probleem vormt. Daarenboven zijn de openingsuren beperkt, wat in voorgaand geval, de
effectiviteit nog bemoeilijkt.

5

EMCDDA Monograph Harm reduction: evidence, impact and challenges – Emcdda, editors Tim Rhodes and Dagmar Hendriche 2010
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1. Preventiematerialen.
Om tegemoet te komen aan de groep anderstalige gebruikers maakt spuitenruil regelmatig gebruik
van buitenlandse ‘harm reduction’ publicaties en films ( www.lifelinepublications.org www.exchangesupslies.org , preventiemateriaal van Modus Vivendi ).
‘Exchange supplies’ Engelstalige DVD, Hepatitis C, How much citric, Going over (OD), Recovery, The
injecting process: femoral injecting
Er wordt gebruik gemaakt van de Franse folder die ontwikkeld is door de collega’s van Modus
Vivendi
Volgende materialen worden verdeeld via spuitenruil. Het preventiemateriaal focust op injecterend
druggebruik, harm reduction en het voorkomen van bloedoverdraagbare aandoeningen. Het aanbod
bestaat in hoofdzaak uit brochures, posters en filmmateriaal. Alle materialen worden verdeeld
binnen de MSOC’s en de spuitenruilpartners. Elke hulpverleningsorganisatie of dienst kan deze
materialen gratis opvragen bij de lokale spuitenruil coördinator. De brochures zijn ook digitaal
beschikbaar via www.free-clinic.be.



Handboek Spuitenruil; elektronische versie
Preventiefolders
o Hepatitis B
o Hepatitis C
o HIV/AIDS
o TBC
o Spuitabcessen
o Hep C & Het injecteren van drugs… of
Hugo: de man met de sprekende lever.
Syphilis - Free Clinic VZW publicatie.
Overdosispreventie
OD- hartmassage-veiligheidshouding- bankkaart (2013)
Vrouwen en drugs
Adressenfolder
Handen wassen
Veiliger spuiten
Chinezen
Deel geen snuifbuisje
Deze folder focust op de specifieke risico’s verbonden aan het snuiven van drugs en kadert
in ‘de switch’ campagne.
o Cocaïne
o Heroïne
o Speed
o Methadon
o Snowball / Speedball /Bruin-wit
Affiches
o “Beestjes-psychose”
o " Water"
o “ Zwerfspuiten”
o “Spoon”
o “deel je injectiemateriaal niet”
o Tourniquet
o
o
o
o
o
o
o
o
o





Luciferboekjes met spuitenruil openingsuren/adres.
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Preventiefilms
o Cocaïne – base cocaïne – DVD
o Hepatitis C is behandelbaar
Ter ondersteuning van de ‘Hepatitis C awareness’ werd deze film gemaakt in samenspraak
met Dr. Bourgeois (hepatoloog, ZNA Stuivenberg)
Anderstalige gebruikers bedienen we via buitenlandse ‘harm reduction’ publicaties en films (
www.lifelinepublications.org - www.exchangesuplies.org ).
o
o
o
o
o
o
o

‘exchange supplies’ Engelstalige DVD
Hepatitis C
How much citric
Going over (OD)
Recovery
The injecting process : femoral injecting
Keep walking

2. Er wordt gestreefd naar minstens één deelname aan een relevant congres/studiedag (nationaal
en/ of internationaal)
In 2016 werd er deelgenomen aan het INSHU te Oslo – waar Spuitenruil Vlaanderen samen met het
C-Buddy project een posterpresentatie kon aanbieden.
Abstract:
C-BUDDIES: MISSING PIECE OF THE PUZZLE IN A COMPREHENSIVE “NOT UNDER ONE ROOF “ APPROACH FOR
HEPATITIS C MANAGEMENT AMONG PEOPLE WHO USE DRUGS .
Windelinckx T*, Maertens G* , Van Dijck A* , Van Montfoort T*, dr. Bourgeois S** , dr. Matheï C***.
*Ngo Free Clinic, Needle exchange Flanders, **ZNA - Antwerp, *** Ngo Free Clinic and KULeuven
Background
People Who Inject Drugs (PWID) are the main group affected by hepatitis C (HCV) and do not always have a stable social
network. However, having support during HCV treatment, is essential to cope with various associated challenges. In Antwerp
(Belgium), we developed a ‘not under one roof’ model with promising results. This individually tailored approach consists of a close
collaboration between specialized hepatologists and a multidisciplinary, low-threshold drug care centre. Nevertheless, we noticed
something missing. Therefore we initiated a peer-driven project, called the C-Buddy project, operational from 2009 until 2011 and
restarted in 2015.
Method
The C-Buddy project marks the commitment of PWID who completed therapy, as support of PWID entering therapy. Given their
own experiences, the C-Buddies, supervised by professionals, showed to be ideally placed to offer maximum support. After
recruitment and training, the nature of their support varies from information during the pre-therapy phase, over practical and mental
support during therapy to aftercare.
Results
Since November 2015, 25 PWID enrolled in the C-Buddy project. 8 PWID completed therapy, 17 recently started or are awaiting
treatment. Previously, some PWID were –though not formally-excluded from therapy because of psychiatric problems, low finances
and lack of social network. Buddy support allowed also this group to enter and successfully complete therapy. By means of casestudies, we will present our experiences. Firstly, we will describe the outlines of our not under one roof approach, highlighting the
role of the C-Buddies (nature of support, realizations, shortcomings, pitfalls…). Secondly, we will show how the content/nature of
Buddy support is adapted according to the individual needs as well as the therapeutic approach (interferon-based vs DAA).
Conclusion
This unique project effectively removes barriers to enter and successfully complete HCV therapy for PWID.
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“Ngo Free Clinic and the 2016 Conference Collaborators recognise the considerable contribution that industry partners
make to professional and research activities. We also recognise the need for transparency of disclosure of potential
conflicts of interest by acknowledging these relationships in publications and presentations.”
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Naar aanleiding van deze posterpresentatie zijn we gevraagd om op een congres van het hepatitis C
initiative een presentatie over deze samenwerking en coherente aanpak te geven. Dit heeft plaatsgehad
begin november in Parijs. Via deze link kan u de presentatie bekijken :
http://prezi.com/ygp5fbc6ppzo/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Vanuit Correlation – European Hepatitis C initiative – werd de vraag gesteld om mee trainingen te geven
rond hepatitis C en PWID.
Deze trainingen werden in 5 verschillende steden gegeven, waarbij er aandacht ging naar het virus, de
overdracht en de behandeling.
Veilige injectietechnieken en de expertise die is opgebouwd in spuitenruil Vlaanderen kwamen hier duidelijk
aan bod
(De trainingen werden gegeven binnen de tijd van het hepatitis C Buddy project, maar aangezien er heel
wat aandacht ging naar hoe een spuitenruil georganiseerd moet worden en gebruik werd gemaakt van de
expertise die opgebouwd is in spuitenruil, vond ik het waard om dit ook in dit rapport te vermelden)
In 2015 werden er 3 gegeven en in 2016 werden er twee gegeven. (één in Copenhagen en één in
Stavanger)
Een ander raakpunt – maar ook in privétijd – met spuitenruil was de vraag vanuit AHRN-Myanmar om een
assesement uit te voeren rond outreach en spuitenruil op twee sites in Katchin state – Myanmar. Ook hier
werd de expertise van spuitenruil en het vroegere straathoekwerk goed ingezet.
Spuitenruil Vlaanderen werd gevraagd door prof W Vanderplasschen, prof F VanderLaenen en prof J
Demaeyer om een hoofdstuk te schrijven in het te publiceren boek rond herstelgericht werken. Sputenruil
wordt hier als voorbeeld aangehaald binnen Herstelgericht werken en Harm Reduction. Dit boek zal
vermoedelijk gepubliceerd worden in de loop van 2017.

Onder resultaatsgebied 3:
1. Aankopen, verdelen en recupereren van spuitenmateriaal voor gebruik en
verspreiding door de Vlaamse organisaties met terreinwerking rond spuitenruil;
2. Organiseren van een netwerk ter ondersteuning van de activiteiten van de Vlaamse
organisaties met terreinwerking rond spuitenruil;
3. Verstrekken van vorming op het gebied van spuitenruil en veiligheidsmaatregelen
inzake zwerfspuiten, aan intermediairen en professionals.
Evaluatiecriteria voor resultaatgebied 3:
- materiaal wordt aangekocht tegen een optimale prijs/kwaliteit verhouding, na
vergelijking van het aanbod op de markt;
- er is een uitgeschreven procedure voor de verdeling en recuperatie van materiaal die
door alle partijen is onderschreven. De procedure houdt rekening met een
realistische inschatting van evoluties in vraag en verschillen tussen de regio’s;

Het huidige project spuitenruil beschikt over een ruim en goed-draaiend spuitenruil netwerk. Via een breed
netwerk en deelname aan verschillende overlegstructuren blijft spuitenruil aanspreekbaar. Vragen naar
informatie en advies worden opgevolgd tijdens structurele overlegmomenten, informele momenten, ad hoc
overleg en vormingen.
Om verbreding van het aanbod te realiseren is het bestendigen en het verder uitbouwen van een netwerk
van diensten die actief meewerken binnen het project spuitenruil noodzakelijk.
Spuitenruil wil intermediairen die in aanmerking komen om spuitenruil in hun werking op te nemen
motiveren, ondersteunen en aanmoedigen om in het project te stappen
Het realiseren van deze lange termijn planning vraagt een sterke investering in netwerkontwikkeling en
elke spuitenruilpartner.
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Overzicht van overleg en netwerking van de partnerorganisatie.
-

Overleg met de provinciale collega’s
Mainline
Stuurgroep Plug- INN
Stuurgroep Safe ’n Sound (het samengaan van de peerwerkingen Breakline en Vital Sounds)
Werkgroep NPS (vanuit VAD)
Stuurgroep PADUMI (onderzoek rond druggebruik bij mensen zonder papieren van UGent)
SOS (Steunpunt Outreach en Straathoekwerk)
Raad van beheer Astrov (Antwerps Straathoekwerk Overleg)
LIDO (Lokaal Intersectroriaal Drug Overleg Antwerpen)
Adviesraad vzw Free Clinic
Overleg spuitenruil De Kempen

Evaluatiecriteria:
*De aankopen van de nodige materialen binnen spuitenruil gebeuren centraal en worden verdeeld naar de
noden en de behoeften van de terreinwerkingen – zolang deze binnen het budget van de
partnerorganisatie passen.
Materialen worden in grote hoeveelheden aangekocht om een optimale prijsverhouding te verkrijgen. Bij de
start van het spuitenruilproject in 2001 is er een marktonderzoek gedaan door de Vlaamse Coördinator
(toen Willy De Maere) om de juiste materialen aan de juiste prijs te kunnen aankopen.
Voor de naaldcontainers wordt er met een specifieke naaldcontainer gewerkt – die de meest veilige is en
die ook speciaal ontwikkelde containers maken voor IDG’s (Frontier) waar preventieboodschappen op
staan) Deze naaldcontainers worden enkel geleverd door één firma- MSH
In 2007 is er van leverancier van spuiten veranderd, omdat deze een scherpere prijs kon geven van zowel
de spuiten als de alcoholswaps.
Eveneens in 2007 is de leverancier van steriel water gestopt en worden de steriele watertjes aangekocht
bij de groothandel die ook spuiten en swaps levert.
Voor de vernietiging van het medisch gevaarlijk afval is er in 2002 een marktonderzoek gedaan en blijkt
dat de firma Van Heede de enige firma is die ook de grote 30liter containers aanvaard (zonder dat deze
nog eens extra moeten verpakt worden in karton dozen specifiek voor medisch gevaarlijk afval – wat
anders een grote meerkost zou betekenen)
Momenteel bestaat er geen schriftelijke procedure en kunnen de huidige provinciale werkingen naar
behoefte hun materialen bestellen bij de Vlaamse spuitenruil. Momenteel is er geen probleem rond de
beschikbaarheid van materiaal en de terreinorganisaties kunnen naar behoefte de nodige materialen
aanvragen bij de Partnerorganisatie.
De gerecupereerde materialen worden binnengeleverd bij de partnerorganisatie die instaat voor de
vernietiging van de materialen – en hiervoor ook een attest verkrijgt van de firma Van Heede.
Door de stijging van de verdeelde materialen is er op het einde van het jaar een tekort gebleken in het
budget. Het budget dat opzij gezet was voor het pilootproject Naloxone is gebruikt om het tekort aan
steriele injectiematerialen in te vullen.
*Er wordt in het eerste werkjaar een procedure uitgeschreven om de bestellingen en leveringen vlot te
laten verlopen.
Er wordt van de terreinwerkingen verwacht dat ze minimaal 14 dagen op voorhand hun materialen
bestellen. Voor het leveren van de individuele zwarte naaldcontainers is dit zelfs 6 weken (deze zijn niet
altijd in voorraad en moeten in de UK besteld worden via onze leverancier)
*De uitgeschreven procedure en vorming rond hoe omgaan met riskant injectiemateriaal en de nodige
veiligheidsmaatregels wordt geüpdate en verspreid bij de terreinwerkingen.
De procedure rond omgaan met prikongevallen blijft ongewijzigd. Aangezien de veiligheidshandschoenen
die we in het verleden gebruikte niet meer in productie zijn, is de partnerorganisatie op zoek gegaan naar
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een veilig alternatief. Deze handschoenen zijn gevonden en uitgetest en zijn in 2013 verdeeld worden
onder de terreinorganisaties. De terreinorganisaties en de partnerorganisaties kunnen deze handschoenen
als voorbeeld meenemen binnen prikongevallenpreventie-vormingen. Indien er vraag is van partners
kunnen de gegevens doorgegeven worden, dit naar analogie met onze naaldcontainers.
Omdat deze handschoenen niet 100% veiligheid bieden, blijft de zoektocht naar meer veiligheid actief.
*In 2014 jaar werd de aanbeveling uitbreiding van het drop-boxen systeem aanvaard door de inhoudelijke
stuurgroep en door de directies van de 5 betrokken MSOC’s
In 2016 is het project gecontinueerd in de drie steden die reeds bezig waren en is het verder uitgebreid in
andere steden. Sinds 2016 is er in elke Vlaamse provincie minstens één drop-box aanwezig, die mensen de
mogelijkheid biedt hun gebruikt ematerialen op een veilige manier binnen te leveren
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 containers werden voorzien van duidelijke ‘pictogram’-signalisatie.

De dropboxen zijn samen goed voor een 1,3% van het totale Vlaamse recuperatiecijfer. De Antwerpse
container heeft dit jaar last gehad van vandalisme en is enige tijd buiten werking gesteld.
We zien dat ook niet gebruikers stilaan de dropboxen gebruiken om oa hun insuline naaldjes van de
insuline pen in te deponneren, wat een goede evolutie is. Zo worden de dropboxen door een ruimer
publiek gebruikt en werken ze ook destigmatiserend.
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*Overzicht van de verstrekte vormingen door de partnerorganisatie.
datum
vorming
7-jan Cyou@ ; hep C bijeenkomst met peers
21-22/ janHep C and safe injecting - Copenhagen-DK
25-26 /janHep C and safe injecting - Stavanger-NW
4-feb Cyou@ ; hep C bijeenkomst met peers
17-feb productinfo nieuwe collega
22-feb info spuitenruil collega's De Spiegel
9-mrt gastcollege Ugent orthopedagogiek
11-mrt productinfo ACLVB Haven van Antw
13-mrt Cyou@ ; hep C bijeenkomst met peers
14-mrt info spuitenruil, studenten psych verpleegkunde
13-apr Cyou@ ; hep C bijeenkomst met peers
26-apr B-Leave - HR info penitent Ruiselede
3-mei prikongevallenpreventie werkproject Noordheuvel
12-mei Cyou@ ; hep C bijeenkomst met peers
7-jun productinfo VAD
27-jun Cyou@ ; hep C bijeenkomst met peers
19-aug SPAT - prikongevallenpreventie
1-sep Yoda bezoek - info spuitenruil en harm reduction
7-8-9/9 posterpresentatie op INSHU congres Oslo
13-sep prikongevallenpreventie CAW
4-okt productinfo VAD
25-okt omgaan met mensen die drugs gebruiken
27-okt omgaan met mensen die drugs gebruiken
8-nov omgaan met mensen die drugs gebruiken
10-nov drugcongres - deelname workshop
31/11
presentatie HCV management- NSP
15-nov activering - toelichting HCv awarenessweek
20-27/11 HCV awarenessweek
29-nov Harm Reduction - VAD
1-dec prikongevallenpreventie Kras
2-dec werklunch activering - NPS
8-dec algemene info spuitenruil studenten geneeskunde
9-dec prikongevallenpreventie Woonhaven
9-dec prikongevallenpreventie Werkhaven
13-dec Spuitenruil en Harm Reduction studenten ortho
15-dec productinfo jeugdbrigade antw
20-dec info spuitenruil aan collega uit Servie

provincie
Antw
Correlation
Correlation
Antw
Antw
Vlaanderen
Vlaanderen
Antw
Antw
Antw
Antw
Vlaanderen
Antw
Antw
Vlaanderen
Antw
Antw
Yoda
Vlaanderen
Antw
Vlaanderen
Antw
Antw
Antw
Vlaanderen
Correlation
Antw
Antw
Vlaanderen
Antw
Antw
Antw
Antw
Antw
Antw
Antw
Vlaanderen

# personen
5
25
25
5
1
2
120
30
5
25
5
25
30
5
25
5
5
20
20
25
20
15
15
80
80
20
120
30
20
10
15
20
50
30
30
2
602

Er werden 602 personen bereikt met één of andere vorming vanuit spuitenruil Vlaanderen – gaande van
prikongevallen-preventie/sensibilisering tot meer diepgaande thema’s zoals omgaan met druggebruikers.
In het verleden werd er een spel ontwikkeld dat gebruikt kan worden in 1ste-2de en 3de leerjaar. Dit om
kinderen te sensibiliseren over de risico’s in de stad.
Het spel-de-prik spel wordt hoofdzakelijk gebruikt in de stad Antwerpen (waar het ook ontwikkeld is),
Op vraag van een Antwerpse school is er een aanbod ontwikkeld naar leerlingen van het 4de,5de en 6de
leerjaar.
Dit aanbod is besproken met de betrokken leerkrachten om zeker te zijn dat dit op maat is van deze
leeftijdscategorie.
We hebben dit een aantal keren gegeven in verschillende Antwerpse scholen, waar spuitenruil in dialoog is
gegaan met de leerlingen. Nadien is dit als positief geëvalueerd door de betrokken leerkrachten.
Indien er vraag is binnen de andere provincies kan dit aanbod ook op maat van de betrokken
partners/scholen/regio gemaakt worden
Naast de gegeven vormingen vanuit de Vlaamse Spuitenruil worden er heel wat intermediairen bereikt door
de terreinorganisaties: meestal gaat dit over algemene informatie harm reduction/spuitenruil en over de
veel gevraagde prikongevallenpreventie-vorming.
Een gedetailleerde beschrijving is terug te vinden in de eigen rapporten, hieronder een kort overzicht van
de vormingen gegeven door de terreinwerkingen.
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Overzicht van de verstrekte vormingen door de verschillende terreinorganisaties zijn terug te vinden in de
eigen eindrapportage.
Hieronder een korte weergave van de besluiten van de verschillende terreinwerkingen.
Antwerpen
In 2016 namen 328 personen deel aan een vorming over spuitenruil en harm reduction
gerelateerde thema’s. De deelnemers zijn vooral professionele werkers die contact hebben met
injecterende gebruikers. Jaarlijks blijven organisaties de vraag naar vorming, opfrissing van de kennis of
het trainen van nieuwe collega’s hernieuwen. Algemeen is er steeds een positieve reactie op de gegeven
vormingen en wordt de expertise hoog ingeschat.
datum
7-jan
4-feb
17-feb
11-mrt
13-mrt
14-mrt
13-apr
12-mei
27-jun
20-okt
27-okt
15-nov
17-nov
20-nov
2-dec
8-dec
13-dec
15-dec

vorming/doelgroep
Cyou@ ; hep C bijeenkomst met peers
Cyou@ ; hep C bijeenkomst met peers
productinfo nieuwe collega
productinfo ACLVB Haven van Antw
Cyou@ ; hep C bijeenkomst met peers
info spuitenruil, studenten psych verpleegkunde
Cyou@ ; hep C bijeenkomst met peers
Cyou@ ; hep C bijeenkomst met peers
Cyou@ ; hep C bijeenkomst met peers
Bib - stadswachten - drugs/omgaan met mensen die drugs gebruiken
Bib -stadswachten - drugs/omgaan met mensen die drugs gebruiken
activering - toelichting HCv awarenessweek
Spuitenruil/harm reduction - vrijwilligers 't café
HCV awarenessweek (20/27-nov)
werklunch activering - NPS
algemene info spuitenruil studenten geneeskunde
Spuitenruil en Harm Reduction studenten ortho
productinfo jeugdbrigade antw

# personen
5
5
1
30
5
25
5
5
5
13
20
20
4
100
10
15
30
30
328

Het geven van advies en informatie aan IDG’s blijft een belangrijk instrument om aan sensibilsering en
preventie te doen. Dit gebeurt dagdagelijks tijdens de spuitenruil momenten.
Tijdens de hepatitis C awareness week ‘swab2 know’ lag de focus op het aanbieden van screeningen
en informatie over hepatitis C.
Om de opgebouwde expertise te bestendigen blijft het noodzakelijk om nieuwe trends en evoluties
binnen het werkveld van spuitenruil, druggebruik en harm reduction op te volgen.
 het volgen van de nodige opleidingen en studiedagen, congressen gerelateerd aan het onderwerp
spuitenruil / harm reduction. (binnen- en buitenland)
 informatie up to date houden via het doornemen van vakliteratuur
 bevragen van deelnemende projecten over signalen
 via persoonlijke contacten met injecterende gebruikers
 nieuwe evoluties en trends in druggebruik en de noden/behoeften van gebruikers blijven bevragen
via dialoog met de gebruikers en het organiseren van een jaarlijkse enquête.
Op elke vormingsvraag , die relevant was voor onze organisatie, werd ingegaan.
In 2016 volgden 240 mensen een opleiding ‘prikongevallen’.
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datum
8-jan
21-jan
29-jan
25-feb
4-mrt
15-mrt
8-apr
29-apr
3-mei
6-mei
3-jun
7-jun
19-aug
2-sep
13-sep
4-nov
17-nov
1-dec
9-dec
9-dec

vorming prikongevallen/doelgroep
SPAT
jeugddienst Merksem
SPAT
ABS cleaning
SPAT
personeel gemeente Herenthout
SPAT
SPAT
werkproject Noordheuvel
SPAT
SPAT/activering
CAW -leerwerkproject SPAT
SPAT
CAW
SPAT
CAW opvangcentrum De Plataan
Kras -jeugdwerkWoonhaven -sociale woning Werkhaven -werkproject -

# personen
4
17
4
19
3
14
1
1
30
1
7
16
5
1
20
2
5
20
20
50
240

De vorming ‘prikongevallen’ van het project spuitenruil behoort tot het standaard informatiepakket voor
nieuwe personeelsleden van de stadsreinigingsdiensten van de stad Antwerpen. De vorming wordt gegeven
door de preventiedienst van de stad Antwerpen.
Omgaan met druggebruikers vorming…
Uit ervaring blijkt dat spuitenruil ondertussen een gekende speler is. Heel wat werkers van verschillende
organisaties volgden de laatste jaren een opleiding van het project. Momenteel plukken we hiervan de
vruchten. Hierdoor wordt er regelmatig advies ingewonnen via telefoon of mail rond thema’s die gelinkt
worden aan het injecterend druggebruik.
Limburg
Deskundigheidsbevordering bij intermediairen :
o
o
o
o
o

Dienst wijkmanagement Hasselt
CAW thuislozencentrum Hasselt
Q-parking Hasselt
Cicindriawijk Sint-Truiden
CC Hasselt

Oost Vlaanderen:
Algemene vorming spuitenruil/ harm reduction
-

(Nieuwe) personeelsleden MSOC
(Nieuwe) partners spuitenruil
Stagiairs in het MSOC (psychosociaal, medisch en paramedisch)
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Basisvorming Spuitenruil
Deze vormingen worden gegeven door de Vlaams coördinator Spuitenruil of de Provinciaal coördinator. Om
de opgebouwde expertise te bestendigen blijft het noodzakelijk om nieuwe trends en evoluties binnen het
werkveld van spuitenruil, druggebruik en harm reduction op te volgen.
Dit trachten we te doen door het volgen van de nodige opleidingen en studiedagen, volgen van congressen
gerelateerd aan het onderwerp spuitenruil / harm reduction, informatie up to date houden via het
doornemen van vakliteratuur. Nieuwe evoluties en trends in druggebruik en de noden/behoeften van
gebruikers blijven we bevragen via dialoog met de gebruikers en het organiseren van de jaarlijkse enquête,
door deelnemende partners te bevragen i.v.m. signalen en door frequent persoonlijk contact met
injecterende gebruikers.
Datum

Onderwerp

Dienst/ organisatie

29 februari

Basisvorming
spuitenruil
Basisvorming
spuitenruil
Basisvorming
spuitenruil
Basisvorming
spuitenruil
Basisvorming
spuitenruil
Basisvorming
spuitenruil
Basisvorming
spuitenruil
Basisvorming
spuitenruil

Nieuwe collega MSOC

Aantal
personen
1

Nieuwe collega arts MSOC

1

Apotheek

1

Nieuwe collega’s MSOC

2

(Nieuwe) collega’s MSOC

3

Stagiaire MSOC

1

WGC

6

Stagiair MSOC

1

9 maart
17 maart
12 mei
29 augustus
27 september
11 oktober
14 november
Totaal

16

Op deze 7 vormingen samen waren er 16 personen aanwezig.
Vorming Besmettelijke aandoeningen
Deze vorming wordt gegeven door de Vlaams coördinator Spuitenruil.
Datum

Onderwerp

Dienst/ organisatie

22 april

Vorming besmettelijke
aandoeningen

Opstap

Totaal

Aantal
personen
10
10

Op deze vorming waren er 10 personen aanwezig.
Infomomenten Spuitenruil
Ook in 2016 zijn er infomomenten geweest waarbij spuitenruil werd voorgesteld aan andere diensten en
organisaties. Op elk moment was er mogelijkheid tot het stellen van vragen en bij sommige was er ook een
stand opgezet door spuitenruil met folders, brochures, voorstelling materiaal, One Hit Kits,…
In 2016 zijn er ook vragen geweest van studenten, hier is telkens op ingaan en de informatie is gegeven
via persoonlijk contact.
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Datum
28 januari
17 februari
23 februari
7 maart
11 maart
12 april

Onderwerp
Info
Info
Info
Info
Info
Info

spuitenruil
spuitenruil
spuitenruil
spuitenruil
spuitenruil
spuitenruil

13 april
15 april

Info spuitenruil
Info spuitenruil

22
september
22
september

Info spuitenruil

14 november
15 december
16 december
19 december
20 december
Totaal

Info spuitenruil
Info
Info
Info
Info
Info

spuitenruil
spuitenruil
spuitenruil
spuitenruil
spuitenruil

Dienst/ organisatie
Apotheek
Studente verpleegkunde
RWO Aalst
Stagiaire geneeskunde
Nieuwe medewerkster Vzw Jong
Directieteam Departement
Samenleven en Welzijn Stad
Gent
Studente criminologie UGent
Stagiaire sociaal werk- Huis
Pannestraat
Stagiair arts
Info stand spuitenruil op
studieavond ‘Middelengebruik in
de eerstelijn”
Studenten bestuurskunde UGent
Studente sociaal werk
Stagiaire geneeskunde UGent
Stagiaire pharmacie UGent
Stagiair geneeskunde UGent

Aantal
personen
1
1
13
1
1
13
1
1
1
60
2
1
1
1
1
99

Op deze momenten zijn er 99 personen bereikt.
Studieavond ‘Middelengebruik in de eerstelijn’, 22 november 2016 te Herzele
Spuitenruil had de mogelijkheid gekregen om een informatiestand op te zetten op de studieavond
‘Middelengebruik in de eerstelijn’ te Herzele. Dit was georganiseerd door Logo Gezond Plus in
samenwerking met PISAD, Drugpunt, LMN en huisartsenkring Panacea. Op deze studieavond voor artsen,
verpleegkundigen, apotheken, hulpverleners en beleidsmensen waren er 60 personen aanwezig waardoor
er een ruim bereik was.

Overzicht van gegeven vormingen rond ‘Preventie van prikongevallen’ in 2016.
Datum

Vorming

Dienst/ organisatie

28 januari
23 februari
9 maart
29 februari
21 maart
12 mei
25 mei

Prikongevallen
Prikongevallen
Prikongevallen
Prikongevallen
Prikongevallen
Prikongevallen
Prikongevallen

27 juni
29 augustus
26 september
27 september
6 oktober
11 oktober
12 oktober
27 oktober
9 november
14 november
Totaal

Prikongevallen
Prikongevallen
Prikongevallen
Prikongevallen
Prikongevallen
Prikongevallen
Prikongevallen
Prikongevallen
Prikongevallen
Prikongevallen

Apotheek
Sociale huisvestingsmaatschappij
Nieuwe collega MSOC
Nieuwe collega MSOC
Preventieadviseurs Solva
Nieuwe collega’s MSOC
Huize Triest – Gemeenschapshuis
Gabor
OCMW Herzele
Nieuwe collega’s MSOC
Stad Zottegem
Stagiaire MSOC
Gemeente Lierde
WGC Brugse Poort Gent
Gemeente Lede
Gemeente Zwalm
Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
Stagiair MSOC
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1
11
1
1
5
2
12
12
3
32
1
13
6
15
12
8
1
136
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Op deze 17 momenten samen waren er 136 personen aanwezig.
De vorming ‘Preventie van prikongevallen’ is zeer toegankelijk en legt de nadruk op risico’s bij
prikongevallen, prikongevallen voorkomen, praktische tips rond het verwijderen van zwerfspuiten, wat te
doen na een prikongeval, hoe respectvol en correct omgaan met injecterende druggebruikers, basis
informatie spuitenruil en harm reduction. Er is ook een vorming specifiek gericht naar de vrijwilligers van
de SPAT (Spuitenpatrouille) Gent.
Datum

Vorming

Dienst/ organisatie

3 mei

SPAT &
Prikongevallen
SPAT &
Prikongevallen
SPAT &
Prikongevallen
SPAT &
Prikongevallen

Opstap

Aantal
personen
7

Opstap

2

Opstap

3

Opstap

5

29 juni
19 oktober
7 december
Totaal

17

Totaal overzicht van het aantal deelnemers
In 2016 heeft spuitenruil op de verschillende vormingen en info momenten 278 personen bereikt.
Onderwerp
Basisvorming spuitenruil
Vorming besmettelijke
aandoeningen
Info momenten spuitenruil
Vorming prikongevallen
Vormingen SPAT &
Prikongevallen
Totaal aantal personen

Aantal personen
16
10
99
136
17
278

Vlaams Brabant
In het MSOC Vlaams-Brabant werd op de maandelijkse teamvergaderingen de vinger aan de pols
gehouden om de harm reduction visie blijvend te hanteren m.b.t. injecterend gedrag.
Er werd maandelijkse een overzicht gegeven van het door de verschillende ankerpunten van het MSOC
Vlaams-Brabant verdeelde en gerecupereerde materiaal.
Nieuwe campagnes of parafernalia worden op die momenten ook aan het team voorgesteld.
Zoals elk jaar werd ook in 2016 met alle medewerkers van het MSOC de injectietechniek van a tot z onder
de loep genomen.
Eveneens zoals elk jaar werd professor Laleman uitgenodigd om de kennis van het team m.b.t. Hepatitis C
op te frissen en bij te werken. Er werd voor gekozen om dit in 2016 via een symposium te doen en daarbij
ook de psychiatrische ziekenhuizen uit de regio en de medische diensten van de beide Leuvense
gevangenissen uit te nodigen. Dit sympsium vond plaats op 25 november 2016 in Leuven.
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Naast de lezing ‘De Lever en Hepatitis C: van A tot Z’ door professor Laleman bracht Dr. Bourgeois een
uiteenzetting over de nieuwe behandeling in zijn lezing ‘’R-evolutie in de hepatitis C ook voor Injecterende
Druggebruikers’. Het was een interactief symposium waar ook ruimte was om de verdere samenwerking
tussen drughulpverleners en hepatologen te finetunen.
Op de jaarlijkse teamdagen van het MSOC Vlaams-Brabant werd een dag uitgetrokken omtrent spuitenruil
met verschillende workshops en thema’s: Hoe zonder schroom in gesprek gaan met injecterende
gebruikers? Injecteren van verschillende producten. De manieren om een ‘shot’ voor te bereiden en te
zetten. Het ‘deelgedrag’ van de populatie in Vlaams-Brabant op basis van de resultaten van de eindejaar
enquête 2015.
Op 18/5/2016 kregen 2 nieuwe medewerkers van het MSOC een onderdompeling in en een training over
spuitenruil en Hepatitis C.
Op 02/12/16 werd tijdens een extra teamdag een weerspiegeling en samenvatting gegeven van het vijfde
internationale symposium ‘On Hepatitis Care in Substance Users’ dat plaatsvond in Oslo van 7 tot 9
september 2016 en waaraan de spuitenruilverantwoordelijken hadden deelgenomen.
Tenslotte vermelden we dat vragen naar informatie en advies ook worden opgevolgd via informele
momenten, ad hoc overleg, vormingen en telefonisch consult.

Naast de gewone individuele informatieverstrekking (telefonisch en persoonlijk) werd er een actief
outreachend aanbod gedaan naar diensten of organisaties in de provincie Vlaams-Brabant die
mogelijkerwijze in contact komen met zwerfspuiten. Het betrof hoofdzakelijk een ‘Vorming Prikongevallen’,
maar hierin komt de brede methodiek Harm Reduction en visie van Spuitenruil aan bod.
-

‘Vorming Prikongevallen’ aan de wijkpolitie van de gemeente Asse (17 personen). Er werden ook
afspraken gemaakt rond het signaleren van zwerfspuiten. Vorming Prikongevallen’ aan de
gemeenschapswachten van de gemeente Asse (13 personen). Er werden ook afspraken gemaakt
rond het signaleren van zwerfspuiten.

-

‘Vorming Prikongevallen’ aan de groendienst en dienst reinheid van de gemeente Beersel (21
personen). Er werden ook afspraken gemaakt rond het signaleren van zwerfspuiten.

-

‘Vorming Prikongevallen’ aan de gemeenschapswacht van gemeente Vilvoorde (8 personen). Er
werden ook afspraken gemaakt rond het signaleren van zwerfspuiten.

-

‘Vorming Prikongevallen’ (jaarlijkse opfrissing en voor nieuwe werknemers) gegeven aan de
Groendienst Beschutte Werkplaats Blankendale Tienen (33 mensen) die acties ondernemen in de
Bekkevoort, Boutersem, Tienen, Assent, Molenbeek Wersbeek, Brussel, Herk de Stad, Sint-Truiden,
Zaventem, Goetsenhoven, Leuven, Diest, Lummen, Waver en Hoegaarden. Er werden ook
afspraken gemaakt rond het signaleren van zwerfspuiten.

West Vlaanderen
In 2016 hebben wij de algemene vorming spuitenruil aangeboden aan volgende partners:
-

het volledige straathoekwerkteam van de Stad Oostende,
aan de nieuwe parkwachters van het containerpark te Oostende,
aan het poetspersoneel van het Sociaal Huis in Oostende,
aan het technisch personeel van het Sociaal Huis in Oostende,
aan de begeleiders van het daklozencentrum in Oostende,
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-

aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan

de nieuwe gemeenschapswachten te Oostende,
diverse medewerkers van speelpleinwerking,
diverse apothekers in Oostende, Ieper, Roeselare, Brugge,Bredene
de Gemeenschapswachten van de Stad Kortrijk,
apotheekmedewerkers nieuw in dienst,
technisch personeel van de Stad Oostende
de nieuwe vrijwilligers van de nachtopvang te Oostende,
de nieuwe medewerkers van MSOC Oostende, Kortrijk en Roeselare,
het onderhoudspersoneel van De Grote Post (cultuurcentrum) te Oostende,
de medewerkers van jeugddienst Oostende,

De prikongevallenvorming werd gegeven aan volgende diensten en medewerkers:

-

het volledige straathoekwerkteam van de Stad Oostende,
aan de nieuwe parkwachters van het containerpark te Oostende,
aan 45 medewerkers van Jeugddienst Oostende,
aan het poetspersoneel van het Sociaal Huis in Oostende,
aan het technisch personeel van het Sociaal Huis in Oostende,
aan de begeleiders van het daklozencentrum in Oostende,
aan diverse apothekers in Oostende, Ieper, Roeselare, Brugge, Bredene, De Haan,
aan de Gemeenschapswachten van de Stad Kortrijk,
aan de politie van Middelkerke,
aan apotheekmedewerkers nieuw in dienst,
aan technisch personeel van de Stad Oostende
aan de nieuwe vrijwilligers van de nachtopvang te Oostende,
aan de nieuwe inspecteurs binnen politie Oostende,
aan de nieuwe medewerkers van MSOC Oostende, Kortrijk en Roeselare,
aan het onderhoudspersoneel, technisch personeel en administratief bedienden werkzaam binnen het
cultuurcentrum van Oostende,
aan 46 IV gebruikers,

De vorming hepatitis B, C en HIV/aids werd gegeven aan volgende diensten en medewerkers:
aan nieuwe personeelsleden van het MSOC in Roeselare,
aan het volledige straathoekwerkteam van de Stad Oostende,
aan nieuwe personeelsleden van het MSOC in Oostende,
aan in totaal 45 intraveneus druggebruikers,
De vorming ‘veilig intraveneus gebruik’ werd gegeven aan 12 IV druggebruikers.
De vorming ‘hoe chinezen’ werd gegeven aan 8 IV druggebruikers.
De vorming ‘gezonde voeding’ werd gegeven aan 14 IV druggebruikers.
Uitleg omtrent de ‘base techniek’ werd gegeven aan 2 IV druggebruikers.
Advies omtrent ‘wondzorg bij intraveneus druggebruikers’ werd gegeven aan 64 IV druggebruikers.
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*In het eerste werkjaar wordt er minstens één overleg georganiseerd met de werkgevers, de VAD en de
partnerorganisatie rond de werking en organisatie van de terreinorganisaties. Dit om een optimale
afstemming en uniforme werking te verkrijgen.
werkgever: vzw of
MSOC

werkgeversoverleg
+ partneroganisatie
+VAD

terreinorganisatie
spuitenruil

In 2016 is er geen overleg geweest met de werkgevers van de verschillende terreinwerkingen. Individuele
contacten via telefoon of mail gebeuren ad hoc.
Via mail is er overleg geweest rond de verderzetting van spuitenruil en het aanvragen van een verlenging
van de beheersovereenkomst. Alle partners waren het er over eens dat we de verlenging moesten
aanvragen, dit zonder de inhoud van de beheersovereenkomst aan te passen.

Onder resultaatsgebied 4:
1. Verzamelen en synthetiseren van de registratiegegevens van de Vlaamse
organisaties met terreinwerking rond spuitenruil, en verwerken van de resultaten in
een jaarlijks rapport met evaluatie van de werking en aanbevelingen.
2. Coördineren en ondersteunen van de werking van organisaties met terreinwerking rond spuitenruil
en andere relevante organisaties, o.a. met het oog op een uniforme werking en een optimale
afstemming op de noden van de doelgroep
De activiteiten zijn gericht op de volgende doelgroepen:
- injecterende druggebruikers;
- Vlaamse overheid;
- organisaties met terreinwerking rond spuitenruil en andere intermediairen.
Evaluatiecriteria voor resultaatsgebied 4
- er is een uitgeschreven procedure voor het verzamelen van de gegevens;
- het rapport vergelijkt gegevens van de verschillende werkingsjaren, analyseert
trends en regionale verschillen;
- het rapport doet, waar nodig, een beroep op andere bronnen (buitenlandse
gegevens, wetenschappelijk onderzoek, verklaringen van experten, internationale
richtlijnen, conclusies van conferenties…).

De partnerorganisatie spuitenruil vindt het belangrijk om gegevens te verzamelen rond de werking van de
projecten spuitenruil, wil tendensen opvolgen en wil proberen noden en behoeften te verzamelen en te
signaleren aan bevoegde overheden, netwerken en andere partners.

Activiteiten
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*Jaarlijks worden de registratiegegevens van de terreinorganisaties verzameld en verwerkt binnen het
rapport van de partnerorganisatie.
Vlaamse spuitenruil gegevens 2016
Totaal VLAANDEREN Spuitenruil 2016
verdeeld recup
contacten percentage
jan
58535
69718
1066
119,10
feb
53472
54428
1191
101,79
maart
61565
61418
1256
99,76
april
61061
70233
1259
115,02
mei
68567
68164
1290
99,41
juni
62771
73508
1333
117,11
juli
55601
57267
1252
103,00
aug
66425
71143
1273
107,10
sept
67375
60477
1363
89,76
okt
61198
73441
1301
120,01
nov
53613
62967
1238
117,45
dec
63775
64443
1577
101,05
Totaal

733958

787207

15399

107,26

Vlaams overzicht 2001-2016
verdeling Totaal
2002
182409
2003
237055
2004
309666
2005
448502
2006
538783
2007
598731
2008
642897
2009
637275
2010
571825
2011
630046
2012
606349
2013
582357
2014
611057
2015
676644
2016
733958

Analyse
De Wereld Gezondheidsorganisatie adviseert 6 om minimaal 200 spuiten per persoon per jaar te verdelen.
In de Vlaamse spuitenruil worden er gemiddeld 47 spuiten per contact meegegeven. Contacten zijn hier
geen individuen, elk contact wordt geregistreerd – dit zonder individuele gegevens bij te houden
In België zijn er geen gegevens over het aantal actieve injecteerders (WIV, 2014).

6

IAVIReport(2006) ‘Injection of Hope: Needle and syringe programs can lower HIV infection rates and provide important
outreach to injection drugusers’ : http://www.avert.org/needle-and-syringe-programmes-nsps-hivprevention.htm#footnote23_1dhz2pa
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In het Belgisch Nationaal drugsrapport 2014 7(data2013) wordt er enkel aangegeven dat 3.4 op de 1000
volwassenen ooit geïnjecteerd hebben (dit zouden 25 673 personen in België zijn).
Het aantal contacten die worden weergegeven in de registratie van spuitenruil zijn geen individuen. De
Vlaamse Spuitenruil werkt anoniem. Telkens er iemand komt binnen spuitenruil, wordt deze geregistreerd.
Het is dan ook zeer moeilijk om te spreken over een geschat aantal injecteerders in Vlaanderen en hoeveel
spuiten er per persoon worden meegegeven.
Hierdoor is dus niet evident om na te gaan of we het minimum dat de WHO vooropstelt behalen. Wat we
wel weten uit de Vlaamse spuitenruil registratie is dat er per contact gemiddeld 47 spuiten worden
meegegeven. Uit ervaring (en de resultaten uit onze bevraging) weten we dat eens mensen die injecteren
de stap naar spuitenruil gezet hebben ze deze ook regelmatig frequenteren en meerdere keren per maand
contact hebben met spuitenruil. De minimum norm van 200 spuiten wordt gehaald en zelfs ruim
overschreden bij mensen die contact hebben met spuitenruil. Blijft de vraag hoe het zit met mensen die
geen contact hebben met spuitenruil.
In de provincie Antwerpen worden er gemiddeld het minste spuiten meegegeven per contact, wil dit
zeggen dat mensen hier frequenter terugkomen en intesievere contacten hebben?
Aantal spuiten per contact
Antwerpen
Limburg
Oost Vlaanderen
Vlaams Brabant
West Vlaanderen
totaal

36,89
58,25
46,70
77,18
60,11
47,66

De verdeling binnen de Vlaamse spuitenruil leek zich te stabiliseren, met vorig jaar een stijging tov de
daling van enkele jaren geleden.
In 2016 is er weer een serieuse stijging van verdeelde materialen geweest. Ongeveer 60 000 spuiten zijn
er meer verdeeld tov vorig jaar
Sinds de opstart was er een constante stijging tot 2008 nadien zagen we een sterke daling in de
registratiecijfers, sinds vorig jaar is er terug een duidelijke stijging.
Internationaal wordt er een daling van het injectie-fenomeen opgemerkt. Is er in Vlaanderen ook sprake
van minder injectiegedrag? De cijfers lijken dit momenteel tegen te spreken.
Provinciale registratie en aandeel binnen spuitenruil 2016

7

Plettinckx,E. Antoine,J, Blanckaert,P, De Ridder,K, Vander Laenen,F, Laudens, F, Casero,L & Gremeaux,L (2014) Belgisch
Nationaal drugsreport 2014, Nieuwe Ontwikkelingen en Trends, WIV-ISP, Brussels
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Totaal provincie Antwerpen 2016
verdeeld recup
contacten percentage
jan
15251
15510
388
101,70
feb
17769
16735
449
94,18
maart
19907
22977
532
115,42
april
21088
26355
510
124,98
mei
22358
19721
534
88,21
juni
19566
19497
532
99,65
juli
19805
20340
547
102,70
aug
22826
25986
556
113,84
sept
21791
20129
658
92,37
okt
18649
24677
524
132,32
nov
18232
15003
561
82,29
dec
22445
19193
706
85,51
Totaal

239687

246123

6497

102,69

Totaal PROVINCIE Limburg 2016
jan
feb
maart
april
mei
juni
juli
aug
sept
okt
nov
dec
Totaal

verdeeld recup
contacten percentage
8135
9701
96
119,25
5435
6750
100
124,20
7850
7283
123
92,78
7001
8294
138
118,47
8650
8783
136
101,54
9345
11538
171
123,47
4470
4133
108
92,46
6585
4993
108
75,82
10065
7187
138
71,41
6295
8399
128
133,42
7130
7598
117
106,56
6525
3985
139
61,07
87486

88644

1502

101,32
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Totaal PROVINCIE O-Vl 2016
verdeeld

recup

contacten percentage

jan
feb
maart
april
mei
juni
juli
aug
sept
okt
nov
dec

14991
14366
14055
13717
16941
16546
15755
20192
12440
14703
10815
16965

17504
14090
13650
12624
19477
23313
15350
13528
10718
14728
13666
13797

273
357
300
317
328
362
319
319
295
322
261
433

116,76
98,08
97,12
92,03
114,97
140,90
97,43
67,00
86,16
100,17
126,36
81,33

Totaal

181486

182445

3886

100,53

Totaal PROVINCIE Vl Brabant 2016
verdeeld recup
contacten percentage
jan
5133
5358
74
104,38
feb
3682
3804
74
103,31
maart
4543
3456
70
76,07
april
3235
4692
77
145,04
mei
4497
3958
57
88,01
juni
3399
4610
66
135,63
juli
4246
4359
82
102,66
aug
7096
5845
58
82,37
sept
6954
7438
60
106,96
okt
7311
6217
62
85,04
nov
6306
7960
62
126,23
dec
7270
7968
83
109,60
Totaal

63672

65665

825

103,13
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Totaal PROVINCIE West Vlaanderen 2016
verdeeld recup
contacten percentage
jan
15025
21645
235
144,06
feb
12220
13049
211
106,78
maart
15210
14052
231
92,39
april
16020
18268
217
114,03
mei
16121
16225
235
100,65
juni
13915
14550
202
104,56
juli
11325
13085
196
115,54
aug
9726
20791
232
213,77
sept
16125
15005
212
93,05
okt
14240
19420
265
136,38
nov
11130
18740
237
168,37
dec
10570
19500
216
184,48
Totaal

161627

204330

2689

126,42
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Aandeel binnen totale registratie 2016

Het zwaartepunt van spuitenruil Vlaanderen blijft nog steeds in de provincie Antwerpen liggen, hoewel we
zien dat dit toch meer in evenwicht begint te komen en de daling van de verdeelde spuiten blijft dalen in
de provincie Antwerpen. De provincies Oost en West Vlaanderen zijn doorheen de jaren een groter aandeel
beginnen te hebben binnen het verdeelde aantal spuiten. Hieruit blijkt dat ze meer en gemakkelijker
toegang vinden/hebben tot harm reduction en spuitenruil.
Algemeen ligt de returnrate zeer hoog: 107% . Dit toont aan dat gebruikers bereid zijn hun
verantwoordelijkheid naar anderen op te nemen, gebruikers brengen hun gebruikte materialen (en zelfs
meer, waarschijnlijk aangekocht bij apothekers) terug om ze op een verantwoorde manier te vernietigen.
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Provincies 2002-2016
verdeling Antwerpen Limburg Oost Vlaanderen Vlaams Brabant West Vlaanderen
2002
156932
3394
11493
1018
9572
2003
180683
7171
19208
3900
26093
2004
218687
6798
34731
13597
35853
2005
278722
7880
79481
31500
50919
2006
318691
9347
98160
36698
75887
2007
324982
14050
108772
61659
89268
2008
334962
18378
137178
72567
79812
2009
317739
30385
149559
62965
76627
2010
286965
37975
110327
61385
75173
2011
304690
32015
134696
46221
112424
2012
267317
45435
128342
48436
116819
2013
214705
58050
118302
66208
125092
2014
209814
69715
120453
72831
138244
2015
228337
69787
157361
75357
145802
2016
239687
87486
181486
63672
161627
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Totaal
182409
237055
309666
448502
538783
598731
642897
637275
571825
630046
606349
582357
611057
676644
733958
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Enkele jaren terug leek het erop dat spuitenruil op zijn hoogtepunt was en stabiliseerde qua verdeling van
steriel injectiemateriaal – er was zelfs een kleine terugval in 2010 en 2013. De laatste jaren zien we terug
een stijging van ongeveer 50 000 spuiten per jaar, wat maakt dat we in 2016 de kaap van 700 000 spuiten
hebben overschreden.
Gelukkig gaat de return mee en zien we dit jaar voor de eerste keer een return van meer dan 100% in alle
provincies
returnrateAntwerpen Limburg Oost Vlaanderen Vlaams Brabant West Vlaanderen
2002
89,27
72,86
103,50
160,71
82,84
2003
102,47
93,65
97,22
106,59
94,88
2004
99,15
66,75
100,07
94,32
98,86
2005
98,67
86,60
94,38
96,32
89,72
2006
103,24
105,09
87,64
94,79
89,80
2007
105,27
71,40
86,74
98,37
97,65
2008
100,09
68,56
86,00
85,00
96,25
2009
102,88
87,92
80,03
90,93
116,91
2010
107,63
99,37
77,76
112,70
120,25
2011
108,96
97,79
64,00
92,34
108,59
2012
105,48
96,83
77,39
94,11
115,55
2013
110,09
97,87
82,59
92,60
125,54
2014
105,71
86,80
95,24
78,68
129,80
2015
100,92
99,67
96,16
100,42
100,42
2016
102,69
101,32
100,53
103,13
126,42

Rapport partnerorganisatie Spuitenruil 2016

Totaal
90,03
101
98,3
96,55
98,33
99,57
93,99
97,31
103,55
97,42
99,58
104,62
103,72
104,87
107,26
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RECUPERATIE
AntwerpenLimburg Oost Vlaanderen
Vlaams Brabant
West Vlaanderen
2002 140093
2473
11895
1636
7929
2003 185147
6716
18674
4157
24758
2004 216829
4538
34754
12825
35443
2005 275018
6824
75017
30340
45683
2006 329003
9823
86028
34786
68149
2007 342106
10032
94348
60653
87174
2008 335293
12601 117512
61939
76819
2009 326881
26714 119694
57254
89588
2010 308866
37736
85795
69182
90544
2011 331999
31307
85739
42679 122083
2012 281954
43993
99319
45585 134982
2013 236372
56812
97710
61306 157035
2014 221797
60513 114714
57306 179437
2015 230444
69560 151320
75671 182569
2016 246123
88644 182445
65665 204330

Totaal
164026
239452
304389
432882
527789
594313
604164
620131
592123
613807
605833
609235
633767
709564
787207

Vergelijking binnen de duur van de beheersovereenkomst 2011-2016

verdeling
Antwerpen
Limburg
Oost Vlaanderen
Vlaams Brabant
West Vlaanderen

2011
304690
32015
134696
46221
112424

2012
267317
45435
128342
48436
116819

2013
214705
58050
118302
66208
125092

2014
209814
69715
120453
72831
138244

2015
228337
69787
157361
75357
145802

2016
239687
87486
181486
63672
161627

totaal

630046

608361

582357

611057

676644

733958

Analyse
Bijna alle provincies zijn gestegen in hun verdeling van steriel injectiemateriaal het laatste jaar(met
uitzondering van Vlaams Brabant). De return blijft mee de verdeelde materialen volgen en stijgt zelfs tot
een return van 107%. In vergelijking met de start van de beheersovereenkomst in 2011 heeft de provincie
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Antwerpen de eerste jaren een serieuse daling gekend, met de laatste twee jaar terug een significante
stijging. De andere provincies zijn in vergelijking met de start in 2011 serieus gesteging in de verdeling van
steriele injectiematerialen. Globaal maakt het dat de algemene verdeling van steriel materiaal over
Vlaanderen gestegen is met 100 000 spuiten (dit op 5 jaar). De grootste stijging zien we de laatste twee
jaar van de beheersovereenkomst.
Oost en West Vlaanderen zijn de provincies waar we de grootste stijging van verdeling van steriel materiaal
zien.
Gezien het gebrek aan algemene prevalentie cijfers van injecterend druggebruik kunnen we geen
uitspraken doen over een stijging of daling van het aantal mensen die injecteren. In het rapport van het
WIV 20148 wordt een schatting weergegeven van 25673 ooit-IDG in 2013.
Spuitenruil heeft enkel zicht op het aantal verdeelde en gerecupereerde materialen.
De returnrate blijft hoog, een totaal van 107%. PWID blijven het dus belangrijk vinden dat ze hun
materialen ergens veilig kunnen binnenbrengen en nemen zo hun verantwoordelijkheid op. Dit jaar is het
zelfs zo dat alle provincies boven de 100% return zitten
Overzicht van de verschillende provinjcies 2002-2016.
(het startjaar 2001 wordt niet weereggeven in de registratie – enkel Antwerpen, Limburg, Oost en West
Vlaanderen waren toen actief van in de helft van het jaar. Dit zou een vertekend beeld geven van de
cijfers, vandaar de keuze om de registratie te starten in 2002)
Antwerpen
2002-2016
Antw
verdeling recup
return%
2002 156932 140093
89,27
2003 180683 185147
102,47
2004 218687 216829
99,15
2005 278722 275018
98,67
2006 318691 329003
103,24
2007 324982 342106
105,27
2008 334962 335293
100,09
2009 317739 326881
102,88
2010 286965 308866
107,63
2011 304690 331999
108,96
2012 267317 281954
105,48
2013 214705 236372
110,09
2014 209814 221797
105,71
2015 228337 230444
100,92
2016 239687 246123
102,69

8

Plettinckx,E. Antoine,J, Blanckaert,P, De Ridder,K, Vander Laenen,F, Laudens, F, Casero,L & Gremeaux,L (2014) Belgisch
Nationaal drugsreport 2014, Nieuwe Ontwikkelingen en Trends, WIV-ISP, Brussels
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Analyse
Na enkele jaren een serieuse daling van het vereelde materiaal gezien te hebben is er de laatste twee jaar
terug een stijging van het aantal verdeelde steriele injectiematerialen in provincie Antwerpen. De
returnrate blijft boven de 100%
Limburg
2002-2016
Limb
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

verdeling recup
return%
3394
2473
72,86
7171
6716
93,65
6798
4538
66,75
7880
6824
86,60
9347
9823
105,09
14050
10032
71,40
18378
12601
68,56
30385
26714
87,92
37975
37736
99,37
32015
31307
97,79
45435
43993
96,83
58050
56812
97,87
69715
60513
86,80
69787
69560
99,67
87486
88644
101,32

Analyse
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Limburg heeft sinds enkele jaren een stijging in het aantal verdeelde injectiematerialen, ook dit jaar is dit
het geval, een stijging van ongeveer 20 000 steriele injectiematerialen tov 2015. Ook de terurn is in de
provincie Limburg boven de 100%
Oost-Vlaanderen
2002-2016
Oost Vl verdeling recup
return%
2002
11493
11895
103,50
2003
19208
18674
97,22
2004
34731
34754
100,07
2005
79481
75017
94,38
2006
98160
86028
87,64
2007 108772
94348
86,74
2008 137178 117512
86,00
2009 149559 119694
80,03
2010 110327
85795
77,76
2011 134696
85739
64,00
2012 128342
99319
77,39
2013 118302
97710
82,59
2014 120453 114714
95,24
2015 157361 151320
96,16
2016 181486 182445
100,53

Analyse
De dalende trend van recuperatie lijkt sinds enkele jaren echt gekeerd in Oost Vlaanderen, in 2011 was dit
nog 64%, dit jaar overschrijdt ook Oost Vlaanderen de kaap van de 100%. In Oost Vlaanderen zien we
sinds 2014 jaarlijks een stijging van het aantal verdeelde injectiematerialen.
Vlaams Brabant
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2002-2016
Vl Brab verdeling recup
return%
2002
1018
1636
160,71
2003
3900
4157
106,59
2004
13597
12825
94,32
2005
31500
30340
96,32
2006
36698
34786
94,79
2007
61659
60653
98,37
2008
72567
61939
85,00
2009
62965
57254
90,93
2010
61385
69182
112,70
2011
46221
42679
92,34
2012
48436
45585
94,11
2013
66208
61306
92,60
2014
72831
57306
78,68
2015
75357
75671
100,42
2016
63672
65665
103,13

Analyse
Vlaams Brabant is de enige provincie die een daling zag in de verdeelde materialen, maar de return blijft
boven de 100%
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West Vlaanderen
2002-2016
West Vl verdeling recup
return%
2002
9572
7929
82,84
2003
26093
24758
94,88
2004
35853
35443
98,86
2005
50919
45683
89,72
2006
75887
68149
89,80
2007
89268
87174
97,65
2008
79812
76819
96,25
2009
76627
89588
116,91
2010
75173
90544
120,25
2011 112424 122083
108,59
2012 116819 134982
115,55
2013 125092 157035
125,54
2014 138244 179437
129,80
2015 145802 182569
100,42
2016 161627 204330
126,42

Analyse
In West-Vlaanderen zien we nog steeds een stijgende lijn in de spuitenruil-registratie ( zowel in de
verdeling als in de returnrate).
Dit kan nog steeds te wijten zijn aan de start van de twee ankerpunten van het MSOC in West Vlaanderen
in 2012. Hoewel we voordien reeds spuitenruil hadden in deze twee gemeenten (Roeselare en Kortrijk –
binnen de gebouwen van Kompas ) zien we dat wanneer er een laagdrempelige setting wordt opgestart,
spuitenruil hier een belangrijke plaats in heeft. Om een succesvol spuitenruilprogramma te hebben moet er
duidelijk voldaan worden aan belangrijke randvoorwaarden (deze worden duidelijk beschreven in het
draaiboek “spuitenruil”9.

9

De Maere W, draaiboek spuitenruil. Free Clinic vzw, 2001 , Onuitgegeven intern document – dat verspreidt wordt bij alle
deelnemende partners van spuitenruil,
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Contacten met mensen die drugs injecteren

contacten AntwerpenLimburg Oost Vlaanderen
Vlaams Brabant
West Vlaanderen
2002
2003
4182
715
806
231
1722
2004
4099
631
1162
381
2429
2005
5075
671
1613
558
2989
2006
5592
677
2007
500
3416
2007
8913
932
2342
731
3954
2008
10293
876
3186
848
3741
2009
8328
1157
3438
948
3303
2010
7664
1377
2759
1012
3270
2011
9579
1019
2815
777
3227
2012
8758
877
2873
752
3121
2013
8104
804
2890
972
2812
2014
9574
936
2717
1129
2602
2015
6958
1046
3254
1220
2833
2016
6497
1502
3886
825
2689

Totaal
5170
7656
8702
10906
12192
16872
18944
17174
16082
17417
16381
15582
16958
15311
15399

Het grootste aantal contacten in 2016 blijft in de provincie Antwerpen. We zien wel een algemene daling /
stabilisatie van het aantal contacten in Vlaanderen. Dit staat tegenover de grote stijging van het aantal
verdeelde steriel injectiemateriaal. Een mogelijke verklaring is dat mensen zich beter organiseren en ook
de mogelijkheid krijgen om grotere hoeveelheden te ruilen. We weten uit ervaring dat indien mensen
voldoende materialen mee nemen, ze deze hoeveelheid (en meer) ook terugbrengen.
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Aandeel werkvormen
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
gebruikers zeer gemakkelijk toegang zou moeten hebben tot steriel injectiemateriaal – in welk stadium van
gebruik, in welke organisatie ze eventueel hulpverlening volgen, of dat ze al dan niet een
begeleiding/behandeling volgen.
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De meeste steriele injectiematerialen worden globaal via de MSOC-werkingen en/of hun ankerpunten
verdeeld, gevolgd door de aparte ruilpunten (deze worden enkel nog apart geregistreerd in de provincies
Antwerpen, Limburg en sinds 2014 Oost Vlaanderen).10 De structuur van de MSOC werkingen in Limburg
en Vlaams Brabant is verschillend van de andere provincies. Binnen Limburg en Vlaams Brabant heeft men
reeds een lange traditie om verspreid in verschillend kleinere entiteiten te werken. De registratie van al
deze werkingen zijn samen genomen in één globale MSOC-spuitenruilregistratie. De provincies Antwerpen
(via MSOC-werking De Kempen), West- en Oost Vlaanderen zijn redelijk recent gestart met een ankerpuntwerking. (hier is de spuitenruil van de ankerpunten apart geregistreerd. In de grafiek hieronder worden in
elke provincie alle MSOC-werkingen, met ankerpunten samengebracht. Hieruit blijkt dat er in de meeste
provincies de grootste verdeling nog steeds gebeurt via de MSOC-werkingen( inclusief de ankerpunten)
(71.5%).
De aparte ruilmomenten blijven toch een belangrijk deel voor zich nemen (15%).
Apothekers blijven een belangrijk verdeelpunt binnen spuitenruil (9.8%). In elke provincie is er spuitenruil
via apothekers – met als uitzondering Antwerpen – waar enkel met de one-hit verwijskit wordt gewerkt.
Andere drughulpverlening (CAW’s, dagcentrum De Sleutel, Kompas, De Spiegel, ) blijft duidelijk
ondervertegenwoordigd (3%), en straathoekwerk (0.48%) beperken zich tot een zeer klein percentage
van de deelname aan spuitenruil. Straathoekwerk is enkel actief met spuitenruil bezig in: Limburg, Oost- en
West Vlaanderen.
Onderstaande grafiek geeft de verdeling van de recuperatie weer. Deze is in evenwicht met het aandeel
van verdeelde materialen. Enkele uitzonderingen: binnen de apotheek- en andere drughulpverlening spuitenruil worden er minder materialen gerecupereerd dan verdeeld.
Het project met buitencontainers –dropboxen die sinds 2016 in elke provincie werkzaam zijn – geeft op het
totaal van Vlaanderen een 1,3% recuperatie . Een aanbeveling vanuit de Vlaamse spuitenruil in 2013,
gezien het succes in Antwerpen, was om in elke provincie te bekijken of er een noodzaak en gedragenheid
is om het dropboxen-systeem te installeren. Deze cijfers bevestigen nogmaals het nut van dit systeem, de
aanbeveling wordt herhaald in 2016.

10

Dezelfde bevindingen kwamen uit het SUBANOP onderzoek. Vander Laenen et al, 2013
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Regionale verschillen in aandeel deelname aan spuitenruil
Verdeling aandeel op totaal provincie …2016

aandeel per actor
VERDELING

antwerpen limburg oost vl

MSOC+ankerpunten
aparte spuitenruil
andere drughulpverlening
SHW
Apothekers

68,22
25,22
6,56

39,44
56,74
0,57
3,24

75,10
0,23
1,14
0,27
23,26

vl brabantwest vl
84,01

84,85

7,51
8,48

1,58
13,57

Vlaanderen
71,53
15,04
3,08
0,48
9,86

Deelname verdeling: actor overzicht provincies 2016

Verdeling per actor per provincie
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Wanneer we de registratie verdeling bekijken van elke provincie zien we enkele gelijkenissen en
verschillen:
-

-

-

-

Globaal kan hier gesteld worden dat de MSOC-werkingen (inclusief ankerpunten) in elke provincie
de grootste verdeler zijn, met als uitzondering Limburg.
De aparte ruilmomenten zijn enkel nog aanwezig binnen de provincies Antwerpen, Oost Vlaanderen
terug sinds 2014 en Limburg – waar het grootste aandeel van de verdeling van steriele
injectiematerialen gebeurt (57%).
Apothekers zijn overal vertegenwoordigd, met als uitzondering Antwerpen
Spuitenruil binnen drughulpverlening (buiten de MSOC’s) is enkel in de provincie Limburg niet
aanwezig – dit wegens de structuur van de verschillende ankerpunten in de provincie Limburg. In
de provincie Antwerpen nemen CAWANtwerpen, De Sleutel en ADIC deel aan spuitenruil in de
provincie Vlaams Brabant, De Spiegel in de provincie Oost Vlaanderen: Kompas en psychiatrisch
ziekenhuis Sleidinge en in West Vlaanderen De Sleutel Veurne .
Spuitenruil of depannage via straathoekwerk blijft nog steeds in de marge met enkel een actieve
deelname in de provincies Limburg, Oost Vlaanderen en West Vlaanderen.
De recuperatie van de gebruikte materialen is in elke provincie in evenwicht met de verdeelde
materialen. Enkele nuances: binnen de apothekers- en andere drughulpverleningruil worden er
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minder materialen gerecupereerd dan verdeeld en sinds 2016 zijn er in elke provincie dropboxen
actief, deze wordt echter enkel in Antwerpen, Oost Vlaanderen en Vlaams Brabant apart
geregistreerd.

aandeel per actor
RECUPERATIE

antwerpen limburg oost vl

MSOC+ankerpunten
aparte spuitenruil
andere drughulpverlening
SHW
APO
recup dropboxen
andere recup

63,70
23,25
9,99

36,16
61,79
0,33
1,18

3,07
0,54

73,96
0,62
2,47
0,35
22,39
0,22

vl brabantwest vl
87,88

76,73

5,00
3,72
3,41

2,74
18,99
1,54

Vlaanderen
68,38
14,36
4,10
0,83
10,57
1,29
0,46

Recuperatie per actor
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Recuperatie per provincie

o

Opmerking:
In verschillende steden zijn af en toe tot zeer regelmatig spuitenpatrouilles actief, het
verschilt van provincie tot provincie of deze zwerfspuiten mee worden opgenomen in de
registratie. Ook worden er door stedelijke diensten en politionele diensten soms spuiten
binnengebracht die niet altijd terecht komen in de registratie
De Vlaamse Spuitenruil staat wel altijd in voor de vernietiging van het
gevonden/binnengebrachte materiaal

Aantal geregistreerde zwerfspuiten in 2016






In Antwerpen : 3000 zwerfspuiten
In Limburg : 68 zwersfpuiten
In Oost Vlaanderen (Gent): 790 zwerfspuiten – niet mee opgenomen in de registratie
In Vlaams Brabant: 2240 zwerfspuiten – mee opgenomen in de registratie van Vl
Brabant
In West Vlaanderen (Oostende en Kortrijk) : 998 zwerfspuiten

Hoewel dit waarschijnlijk een onderschatting is, zijn er in 2016 in totaal 7096 zwerfspuiten geregistreerd.
(dit is minder dan 1% van het verdeelde totaal van injectiemateriaal va spuitenruil)
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Contacten per actor
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Contacten per provincie

Het is duidelijk dat de meeste contacten gebeuren binnen de MSOC-werkingen (ook in Limburg
waar de grootste verdeling binnen het aparte ruilpunt gebeurt)
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*De partnerorganisatie bereidt de inhoud van de jaarlijkse bevraging voor en geeft de na te streven aantal
respondenten aan de verschillende terreinorganisaties door.
Er zijn enkele nieuwe vragen ingekomen en enkele vragen zijn aangepast ter verduidelijking.

*Een terugkoppeling van deze verwerking wordt gegeven in het begin van het volgende werkjaar binnen
een overleg met de terreinwerkingen.
Deze terugkoppeling werd op het eerste overleg met de coördinatoren van de terreinwerking gedaan.

*Doorverwijzing naar TBC screening verliep traditiegetrouw met behulp van de VRGT ‘TBC
bus’ of screeningen via de MSOC werkingen
Deze kwam jaarlijks of tweemaal per jaar ter plaatse Vanaf 2013 jaar veranderde de VRGT haar
strategie. Zij kiezen er niet meer voor om preventief op locatie te screenen.
IV-druggebruikers zijn een risicogroep voor tuberculose omwille van de slopende invloed die het druggebruik op de immuniteit heeft. In
tegenstelling tot aandoeningen die via bloedbloedcontact worden doorgegeven is het voor tuberculose niet het gebruik van naalden dat nefast is.
De VRGT onderhoudt contact met verschillende hulpverlenende organisaties in heel Vlaanderen. Uit cijfers van de voorbije vijf jaar blijkt dat
screening van IV- druggebruikers enkel in een aantal ‘risicogebieden’ zijn nut bewijst.
Daarom wordt de screening in deze risicogebieden sinds 2008 geoptimaliseerd. Via hernieuwde contacten met o.a. straathoekwerk, tracht de VRGT
de personen te bereiken die niet via het klassieke hulpverleningscircuit worden aangetrokken. De VRGT ondervindt een belangrijk onderscheid
tussen personen die regelmatig beroep doen op medisch- sociale dienstverlening met eventuele periodes van residentiële opvang, en zij die amper
gekend zijn in het hulpverleningscircuit. (http://www.vrgt.be/tuberculose/informatie_voor_professionelen/risicogroepen/iv_druggebruikers)
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Besluit, signalen en knelpunten van de verschillende terreinwerkingen
De besluiten, signalen, knelpunten/aandachtspunten worden integraal overgenomen uit de provinciale
rapporten.
Antwerpen

# Kort jaaroverzicht in cijfers…
Sinds 2011 zagen we een continue daling van het aantal verdeelde spuiten. Vanaf 2015 zien we opnieuw
een toename van het aantal verdeelde spuiten.
In 2016 verdeelden we 239687 spuiten in de provincie Antwerpen en recupereerden er 246123, met een
recuperatie percentage van 102% We noteerden 6497 contacten.
Het succes van de buitencontainers resulteerde dit jaar in een recuperatie van 7510 spuiten, goed voor
3% van de totale recuperatie. Het aantal mensen dat gebruik maakt van de buitencontainers blijft stijgen.
Momenteel maakt bijna 18% gebruik van de buitencontainers (2014-11% / 2015-13%).
Uit de jaarlijkse bevraging (steekproef – zelfrapportage) weten we dat de gemiddelde leeftijd van onze
klanten 39.8 jaar is (81% mannelijk). We merken een veroudering en een toename van het aantal
mannen.
5% van de gebruikers van spuitenruil zijn jonger dan 25 jaar. Daartegenover staat dat 70% van de
bevraagden begon te injecteren voor de leeftijd van 25 jaar!
Ook dit jaar In duiden bijna 40% van de antwoorden op een onstabiele leefsituatie
(kraakpand/dakloos/vrienden/nachtopvang/andere). 19% is dakloos en ruim 9% maakt gebruik van
nachtopvang.
Polydruggebruik blijft de absolute norm. De deelnemers injecteren gemiddeld 2.9 producten. Heroïne,
cocaïne en amfetamine blijven de meest geïnjecteerde producten, al dan niet in combinatie (cocktail). Ook
methadon, medicatie, steroïden en NPS’en worden geïnjecteerd.
Het valt op dat veel mensen die regelmatig injecteren niet altijd kiezen voor deze gebruiksmethode.
Afhankelijk van de drug en situatie krijgen andere gebruiksmethoden zoals roken of snuiven de voorkeur.
Veiligere gebruismethoden om bloed overdraagbare aandoeningen te voorkomen.
De laatste jaren zien we een toename van het gebruik van NPS (New Psychoactive Substances).
In 2016 merken we tevens een stijging van het gebruik van opioïden. Vooral de fentanyl pleisters (10%)
zijn erg in trek.
Een aanzienlijk deel van de cliënten doorliep door de jaren heen een gevarieerd hulpverleningstraject met
verschillende hulpverleningsmodellen en visies: psychiatrie, abstinentie gericht, Harm Reduction… De
meerderheid kreeg ooit hulp van een huisarts en/of verbleef in een residentieel ontwenningsprogramma.
Daarnaast geeft 21% van de respondenten aan nooit in behandeling te zijn geweest en 35% 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.
Spuitenruil blijft jaarlijks nieuwe injecterende gebruikers bereiken. Ongeveer 15% van de IDG’s komt
minder dan één jaar op spuitenruil. Daartegenover staat dat een kwart van de bevraagden al meer dan 15
jaar gebruik maakt van spuitenruil.
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Tevredenheid? Algemeen kunnen we stellen dat de IDG’s het project spuitenruil positief beoordelen.
‘Openingsuren, bereikbaarheid en folders’ scoren iets lager.
Anonimiteit en de verdeelde materialen worden hoog gewaardeerd.
In 2016 namen 568 personen deel aan een vorming waarbij de inhoud gefocust was op prikongevallen,
spuitenruil en harm reduction gerelateerde thema’s.
# Spuitenruil is vooral ingebed binnen voorzieningen die werken met de meer ‘gemarginaliseerde’
gebruiker. Plaatsen waar veel gebruikers/daklozen elkaar ontmoeten. Niet alle mensen die drugs injecteren
willen geassocieerd worden met deze doelgroep en centra.
Om meer differentiatie te brengen in het bestaande aanbod werd gezocht naar een extra locatie in het
centrum van Antwerpen. Een nieuw meer neutraal/onafhankelijk spuitenruilpunt, in een poging de
doelgroep te verbreden met jonge gebruikers, nieuwe gebruikers,...
Na een intense zoektocht werd eind 2015 een nieuwe geschikte spuitenruil locatie gevonden in het
centrum van Antwerpen. Sinds januari 2016 werken we hier samen met de collega’s van Plug INN
jongerenwerking.
Ook een verdere regionale verruiming van het aanbod in de provincie Antwerpen blijft een uitdaging.
Verder blijft het aanbod van spuiten(ruil)-automaten een aantrekkelijke piste bij het differentiëren van het
aanbod –naar jongere/nieuwe injecteerders en dag en nacht bereikbaar.
Ook een aanbod van spuitenruil via het internet blijft te overwegen.
# Heel wat leden van onze doelgroep injecteren in mogelijks zeer onhygiënische omstandigheden op
semi-openbare plaatsen. We blijven de noodzaak voor het installeren van een gebruiksruimte vanuit
gezondheidsperspectief promoten.
Uit de bevraging 2016 blijkt dat de ‘nood aan een gebruiksruimte’ leeft bij de injecterende gebruikers van
de stad Antwerpen. 84% wil gebruik maken van een gebruiksruimte en meer dan de helft van hen wil
dagelijks gebruik maken van een gebruiksruimte.

# Uit de resultaten van de bevraging blijkt dat 21% 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 niet anders.
Spuitenruil blijft ‘overdosis preventie’ met en voor gebruikers promoten.
Aangezien het injecteren van heroïne (en het gebruik van opioïden) 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.
In het buitenland is ‘overdosis preventie met Naloxone training en verdeling’ een sinds jaren toegepaste en
positief geëvalueerde harm reduction strategie. In 2016 werd in samenspraak met verschillende
hulpverleners en injecterende gebruikers verder gewerkt aan de ontwikkeling van preventiemateriaal en de
opstart van een Naloxone project.
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# Tijdens de hepatitis C awareness week ‘swab2 know’ lag de focus op het aanbieden van screeningen en
informatie over hepatitis C.
Nieuw dit jaar is dat we de mogelijkheid hadden om mee te werken met een pilootproject van ‘Cepheid’,
die een toestel ontwikkelde dat toelaat om ter plaatste PCR’s uit te voeren. (dit is de test die nagaat of het
HCV virus geklaard is of zich chronisch ontwikkeld) Normaal gezien is dit een zeer specialistische test en
deze wordt slechts één maal terugbetaald via de mutualiteit.
Antwerpen heeft de kans gehad om dit toestel mee uit te testen en gedurende de swab2know week on site
PCR testen uit te voeren.
# De resultaten van de recuperatie van injectiemateriaal via ‘Gepantserde naaldcontainers in de publieke
ruimte’ blijft erg succesvol. Het territoriaal uitbreiden van dit aanbod in de stad Antwerpen en de rest van
de provincie is aangewezen.
# Spuitenruil bereikt jonge /startende injecteerders niet of zeer weinig. Het vroegtijdig bereiken van
nieuwe injecteerders blijft een prioriteit.
# Vertrekkende vanuit de visie harm reduction willen we streven naar een zo groot mogelijke participatie
van injecterende druggebruikers bij spuitenruil. We geloven in emancipatorisch werken en empowerment
van mensen en willen erkennen dat ze een actieve partner kunnen zijn. Gebruikers moeten routine
partners worden en betrokken worden bij het identificeren, ontwikkelen en promoten van HR strategieën.
Het opzetten en aanbieden van vormingen en Peer Supportactiviteiten aan en met IDG’s.
IDG’s zijn ‘informeel’ actief als spuitenruiler en preventiewerker Het formaliseren en inschakelen
van gebruikers in spuitenruil – outreacher is zinvol.
Spuitenruil werkt op vrijdagavond met gemotiveerde ervaringsdeskundigen. Hun inzet en levenservaring
blijft een verrijking van het vrijdagavond spuitenruilaanbod. Langs deze weg willen we hen 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.
Limburg

Dropbox
Ondanks zinvolle ervaringen in andere Vlaamse provincies m.b.t. het plaatsen van een dropbox ter
recuperatie van spuitmaterialen is er in Limburg nog geen groot maatschappelijk draagvlak hiervoor.
Recent werd toch de eerste dropbox geïnstalleerd in de Salvatorstraat te Hasselt. De nabijheid van én
een park en het thuislozencentrum van het CAW en een openbaar ziekenhuis en de eigendienst geven
een verhoogde incidentie zwerfspuiten. We hopen hiermee het aantal zwerfspuiten structureel te
kunnen verlagen. Op vraag van de partners blijven we in de nabije omgeving ook spuitenpatrouilles
organiseren. Individuele gebruikers waarvan wij vermoeden hier bij betrokken te zijn werden individueel
geresponsabiliseerd. Er werd de nodige aandacht geschonken aan de bekend making van dit nieuwe
hulpmiddel.
Een tweede dropbox gaat mogelijks naar Sint-Truiden doch op bestuursniveau werd hiervoor nog geen
akkoord bereikt.
Recuperatie en verdeling
In 2014 daalde onze recuperatie
van gebruikt
spuitmateriaal plotseling in Limburg
(recuperatiepercentage: 86.8%). Wij hadden hier geen echte verklaring voor. Dit weerhield ons niet om
in 2015 extra in te zetten op sensibilisering en intern de aandacht terug extra te verhogen. De
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resultaten hiervan spreken voor zich. Het recuperatieprocent in 2016 steeg naar 101%. Lokaal blijven er
echter verschillen.
In Genk zien we dat het percentage gerecupereerd materiaal van 2014 (70%) naar 2016 verder
afnemen naar 25% ondanks gelijkaardige inspanningen in deze stad. Het meenemen van
spuitencontainers krijgen we hier moeilijk verkocht. Mogelijks heeft dit te maken met het Genks
fenomeen van logementswoningen waar voor deze gebruikers extra waakzaam zijn om niet met
spuitenruilmateriaal betrapt te worden door hun verhuurders. Hun ingewortelde gewoonten om de naald
af te breken en het in blikken te deponeren blijkt moeilijk te doorbreken.
Voor de rest doen we het op provinciaal vlak goed tot zeer goed qua recuperatie en verdeling. Na een
relatief minder jaar in 2015 (86.8%) haalden we vorig jaar meer als 99% en dit jaar zelfs meer dan
100%.
Wat de verdeling betreft dachten we vorig jaar aan een plafond gekomen te zijn met in ’15 en ’16 bijna
een status quo van 70000 spuiten.
In 2016 zien we dat er bijna 87500 spuiten verdeeld zijn. Dit is een stijging van meer dan 17000, wat
hoog is. Een verklaring hiervoor moeten we vooral zoeken in Hasselt . Hier zijn bijna 13000 spuiten
meer verdeeld dan in 2015.
In Sint-Truiden zijn meer dan 4000 spuiten meer verdeeld .
Er is niet echt een nieuwe doelgroep gevonden of bereikt die verklaart waarom we 17000 spuiten meer
verdeeld hebben. Er zijn wel enkele nieuwe gebruikers die ons nu bereiken maar niet in die hoeveelheid
dat ze verantwoordelijk zijn voor deze stijging. Misschien kan de switch naar een meer amfetamineinjecterend publiek (ook) een stuk deze stijging verklaren?.
Vanuit het oogpunt van Harm Reduction blijven we belangrijke resultaten boeken wat betreft het
recupereren van spuiten (met uitzondering in Genk) betreft. Ook het aandeel zwerfspuiten blijft in
Limburg beperkt. Sensibilisering van de doelpopulatie en modeling helpt om occasionele overlastsituaties
snel aan te pakken.
Apotheek
Na verschillende jaren van engagement in het ruilen van spuiten heeft apotheker De Pauw in Tongeren
zichzelf gedeeltelijk teruggetrokken uit het project. Ze wensen nog wel mee te werken aan de
recuperatie maar zijn niet meer bereid injectiemateriaal en containers te verstrekken.
Alleen apotheek Malcops uit Sint-Truiden blijft zich momenteel nog verder engageren. In het verleden
bleek hoe moeilijk het is om een apotheek te vinden die bereid is te participeren in het
spuitenruilproject.
We gaan in 2017 opnieuw proberen nieuwe apothekers te vinden die bereid zijn hierin te participeren.
Belangrijk doel hierin is het realiseren van voldoende ruilpunten verspreid over de provincie ter
bevordering van de bereikbaarheid in het kader van de Harm Reduction strategie.
Nieuwe locatie spuitenruil Sint-Truiden
Het JAC van CAW Limburg in Sint-Truiden heeft zich sinds de aanvang van het project geëngageerd.
Na een wat moeilijkere start zoals beschreven in voorgaande rapporten kent het verdeelpunt voldoende
stabiliteit en rust zodat de gasten er onbelemmerd terecht kunnen op het wekelijkse ruilmoment.
Al enkele jaren haalt dit ruilpunt de hoogste cijfers van Limburg zowel op het gebied van verdeling als
van recuperatie.
Dat er in het JAC van Sint-Truiden aan spuitenruil gedaan word is dan ook wijdverspreid in de regio.
Naar aanleiding van de verhuis van het JAC in 2017 zal de spuitenruil ondergebracht worden bij het
volwassenen onthaal van CAW Limburg VZW.
Hopelijk wordt dit een even groot succesverhaal als tijdens de JAC-periode.
Hepatitis C
Vorig jaar is er heel intensief gewerkt wat betreft screening en behandeling van hepatitis C.
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De WHO heeft de ambitie om HCV uit te roeien.
Daarvoor is er , zoals eerder vermeld, een studie opgezet. Deze gebeurt hoofdzakelijk bij personen die
drugs injecteerden (PWID) welke een substitutieprogramma volg(d)en.
Er zijn 4 groepen te onderscheiden:





Personen die substitutie via een apotheek verkrijgen
Personen die substitutie verkrijgen via centrale verstrekkingen in het MSOC
Personen die via spuitenruil in de studie terechtkomen
Personen die via het ziekenhuis gerecruteerd worden

Tot medio november screenden we in totaal 338 personen. Hiervan startten verschillende gasten een
behandeling.
Intussen veranderden het betrokken terugbetalingssysteem (voorheen enkel type 3 en 4 in aanmerking
voor terugbetaling) waardoor nu een grotere groep in aanmerking komt voor behandeling.
Vanaf half november startte de referentieverpleegkundige als case manager in de hoger genoemde
Hepatitis C studie en screende reeds 33 personen.
De coördinator spuitenruil heeft hierin een belangrijke brugfunctie tussen de gasten en het ziekenhuis.

Oost Vlaanderen
Cijfers en netwerk
-

-

-

-

-

In 2016 werden in de provincie Oost-Vlaanderen 181.486 spuiten verdeeld, dit zijn er 24.126 meer
dan in 2015.
Het aantal gerecupereerde spuiten bedroeg 182.445 spuiten, dit is een recuperatie van 100,53%,
dit is een stijging van 4,37% ten opzichte van 2015.
Het aantal contacten is 3.886 in 2016, dit is een stijging met 632 contacten.
Het aantal Drop Boxen is gestegen van 3 naar 4. In de 4 Drop Boxen/ naaldcontainers in de Gentse
regio werden er 397 spuiten in gedeponeerd, in 2015 werden er 319 spuiten in gerecupereerd. De
Drop Boxen zijn ondertussen redelijk gekend onder de injecterende gebruikers. In 2017 zullen de
Drop Boxen bij het MSOC en bij SHW Gent een plaats krijgen aan de gevel zodat deze 24/24
bereikbaar en beschikbaar zijn.
Het registratiesysteem zwerfspuiten@stad.gent was voor het eerst een volledig jaar actief, via de
verschillende meewerkende partners binnen Stad Gent werden er op deze wijze 125 meldingen
gemaakt van in totaal 764 gevonden zwerfspuiten op het Gentse grondgebied. In 2017 is het de
bedoeling om het aantal partners uit te breiden.
Het aantal apotheken dat meewerkt met spuitenruil ikv verstrekking en recuperatie van
injectiemateriaal is gestegen van 9 naar 10. Het aantal apotheken dat meewerkt via de
verstrekking/ doorverwijzing via de One Hit Kit is gelijk gebleven op 17. In 2017 gaan we verder
pogen om ons netwerk van apotheken uit te breiden.
In 2016 zijn er verschillende nieuwe partners bijgekomen, namelijk TG De Kiem en Huize TriestGemeenschapshuis Gabor.
Spuitenruil O-Vl maakt verder deel uit van de werkgroep ‘Dé Puzzel’ in de Brugse Poort en sinds
2016 zijn we ook actief in de stuurgroep van Safe ’n Sound en in de werkgroep ‘Medisch
gesuperviseerde gebruiksruimte Gent’.
Er zijn gesprekken rond de rol van de wijkgezondheidscentra in het verhaal van spuitenruil.
Sinds 2016 is er ook 1 huisarts actief die informatie verstrekt en kan doorverwijzen naar spuitenruil
door middel van folders en One Hit Kits. In 2017 gaan we pogen om dit verder uit te breiden.
Spuitenruil O-VL heeft 278 personen bereikt via vormingen en infomomenten.
In samenwerking met De Kiem Ambulant zal er in 2017 bekeken worden of er de mogelijkheid is
om de spuitenruil in Geraardsbergen een aantal uur open te stellen voor niet cliënten van De Kiem.
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-

Ondanks de vele inspanningen is er nog onvoldoende spreiding van spuitenruilpunten in bepaalde
delen van de provincie O-VL. Spuitenruil wil dan ook steeds in dialoog treden met besturen van
steden en gemeenten, diensten en organisaties om informatie te verstrekken en pogen het aanbod
te verruimen. Er kan door sommige steden een voorbeeld genomen worden aan de Stad SintNiklaas, dit is een voorbeeld van samenwerking tussen spuitenruil en verschillende actoren binnen
de stad om gezamenlijk een publiekelijk spuitenruilpunt op te richten.

In 2016 heeft spuitenruil O-VL terug veel geïnvesteerd in het onder de aandacht brengen van het
project en andere diensten en organisaties informeren en motiveren om mee te werken. We willen dan
ook het huidige netwerk van verschillende partners behouden en verder uitbouwen.
Bevraging en aandachtspunten
Uit de jaarlijkse bevraging van de gebruikers van spuitenruil in 2016 weten we dat:
-

-

-

-

-

-

-

-

Er 60 personen hebben deelgenomen aan de bevraging (via zelfrapportage), er waren 46 mannen
en 14 vrouwen. Er zijn 48 bevragingen doorgegaan in het MSOC en 12 in de Pannestraat te Gent
tijdens de aparte spuitenruil.
De gemiddelde leeftijd van de bezoekers van spuitenruil is 38,71 jaar. 43,33% is jonger dan 35
jaar.
De gemiddelde leeftijd bij eerste injectie is 21,65 jaar. In 2015 was dit 21,5 jaar.
Het aantal personen dat alleenstaande is, bedraagt 46,67%, in 2015 was dit 61,67%.
Van alle respondenten beschikt 56,67% over een eigen woonst. Het percentage personen dat
dakloos is was 16,67%. Een verontrustende vaststelling is dat 30% van de bevraagden zich in een
tijdelijke woonsituatie bevind, in 2015 was dit 10%. Projecten zoals ‘Housing First’ zou mijn inziens
één van de mogelijke opties zijn om deze ‘trend’ tegen te gaan.
Polydruggebruik blijft de norm. De voornaamste producten zijn heroïne, cocaïne, amfetamine en de
combinatie of cocktail. 70% van alle respondenten heeft ooit NPS gebruikt. In 2015 was dit
51,67%.
Een verontrustende vaststelling bij de screening naar bloed overdraagbare aandoeningen is het
hoog aantal respondenten dat hun status niet weten. Bij de IDG’s is er nog onwetendheid over/en
kennis van het Hcv.
Een heel groot aantal van de bevraagden hebben reeds ervaring of beroep gedaan op de
hulpverlening. Op moment van de bevraging periode oktober – december 2016 volgden 75% een
behandeling. 25% was op dit moment niet in behandeling of begeleiding, dit is een stijging ten op
zichte van 2015 met 5%.
De reden om niet in behandeling/begeleiding te gaan zijn divers, dit kan gaan van ‘ik wil het niet’,
‘ik heb het niet nodig of heb er geen behoefte aan’ tot ‘schorsing of time-out’. Het is een zeer
belangrijk gegeven dat spuitenruil er wel in slaagt om deze groep te bereiken en te motiveren/ door
te verwijzen naar hulpverlening. De respondenten blijven spuitenruil zeer positief beoordelen,
vooral advies, info en anonimiteit scoren zeer hoog. Ook in 2016 blijft spuitenruil nieuwe IDG’s
bereiken. 21,67% van de gebruikers heeft sinds minder dan 1 jaar de weg gevonden naar
spuitenruil.
Op de vraag ‘ken je naloxone’ en ‘zou je naloxone willen verkrijgen via NSP’ (Needle Syringe
Program) uit de bevraging (N=60) kwam volgend resultaat: 95% van de respondenten kent
Naloxone en 91,67% zou willen dat dit te verkrijgen is via spuitenruil. Spuitenruil zet stevig in op
overdosispreventie, daar elk leven telt. Misschien het moment om een proefproject te starten
waarbij men gebruikers aanleert en traint hoe om te gaan met Naloxone, hoe dit werkt, hoe te
gebruiken en zo levens kan redden. Ook dit jaar zijn er helaas IDG’s overleden.
Locaties IV gebruik en de link naar gesuperviseerde gebruikersruimten.
In de bevraging zien we dat 81,67% van de IDG’s gebruikt op semi-openbare plaatsen.
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We zien dat 18,33% gebruikt op straat, 3,33% op café, 25% in een kraakpand, 26,67% op een
openbare plaats en nieuw in het overzicht is de gevangenis met 6,67%. We moeten de vraag
durven stellen tot het oprichten van een medisch gesuperviseerde gebruikersruimte en Harm
reduction initiatieven in de gevangenissen. We moeten een gebruikersruimte bekijken vanuit
meerdere oogpunten, vanuit gezondheidsperspectief, preventie van besmettelijke aandoeningen,
preventief ikv OD’s, in kader van openbare overlast zoals gebruik op straat en het is ook een manier
om zwerfspuiten tegen te gaan. Tevens kunnen hier ook zaken aan de gebruikers aangeleerd
worden en komen tot een mentaliteitswijziging inzake gezondheidszorg en de verbonden risico’s
aan IV gebruik. Als de vraag gesteld werd in de bevraging rond gebruikersruimten kregen we
volgende resultaat:
We zien dat 45 van de 60 bevraagden ‘ja’ antwoorden of er een DCR zou moeten zijn.
We merken dat er nood is bij de IDG’s. De mogelijke plaatsen die men aangeeft waar zo’n ruimte zou
moeten komen zijn divers, maar zoals vorig jaar nu ook weer in de buurt van bestaande
hulpverleningscentra zoals MSOC, Opstap en ziekenhuizen. Men hecht veel belang aan een centrale, doch
neutrale plaats waar andere inwoners, toeristen of bezoekers van de stad of buurt geen last zouden
ondervinden van deze ruimte.
Vlaams Brabant:

Het aantal injecterende gebruikers dat een beroep deed op Spuitenruil steeg van 123 in 2015 naar 142 in
2016 (+15%) en dit ondanks een daling van het verdeelde materiaal. De stijging van het aantal
deelnemers situeert zich vooral in het ankerpunt Leuven, dit compenseert grotendeels de daling van het
aantal deelnemers in het ankerpunt Tienen.
Net zoals de voorbije jaren maken bijna alle injecterende gebruikers binnen het MSOC Vlaams-Brabant
gebruik van Spuitenruil. Begeleiding en schadebeperking gaan nog steeds goed samen.
Dat blijkt ook uit de inspanningen die worden gedaan om een zicht te krijgen op de immuniteitsstatus van
onze doelgroep wat betreft Hepatitis B, Hepatitis C en HIV. In 2016 werden niet minder dan 146
risicopatiënten door de MSOC-artsen gescreend. Er dient blijvend werk te worden gemaakt om een
netwerk voor mensen met Hepatitis C verder op touw te zetten en dit probleem multidisciplinair aan te
pakken. Ondanks de nieuwe behandelingen die werden ontwikkeld hebben onze cliënten hiervan nog niet
kunnen genieten. Dit ligt aan het feit dat de patiënten nog niet het fibrosestadium 3 of 4 vertoonden en
zich daardoor nog niet binnen de criteria van terugbetaling bevonden.
In 2015 zagen we al een stijging van het percentage gerecupereerd materiaal door de verscherpte
aandacht voor recuperatie. In 2016 zette dit zich nog verder door, er werd in de hele provincie VlaamsBrabant een recuperatiepercentage van 103% gehaald.
De doelstelling in 2016 van dagcentrum De Spiegel in Asse was om het recuperatiecijfer in evenwicht te
brengen met het verdeelde materiaal. Een stijging van 27% naar 69% kunnen we reeds een succes
noemen, de doelstelling voor 2017 is dit percentage nog omhoog te krikken. Als knelpunt vermelden ze de
locatie waar momenteel aan spuitenruil wordt gedaan. Met het beleid van De Spiegel zal gekeken worden
of daaraan een mouw kan worden gepast, zodat er meer anonimiteit kan worden geboden en er ook een
spuitenruilgesprek rond bijvoorbeeld injectietechnieken kan worden aangeboden.
Het knelpunt dat in 2016 vermeld werd voor cliënten uit Oost-Vlaanderen, regio Aalst, blijft bestaan.
Ondanks de pogingen van de spuitenruilcoördinator Oost-Vlaanderen krijgt spuitenruil er maar moeilijk
plaats. De collega’s van het ankerpunt Vilvoorde proberen gekende injecterende gebruikers uit Aalst en
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omstreken te stimuleren tot peersupport of om zich tot spuitenruil te richten van het ambulante centrum
van De Spiegel in Asse. In samenspraak met de medewerkers van De Spiegel werd alvast als doelstelling
voor 2017 gesteld om het aanbod van spuitenruil meer bekendheid te geven in de regio. Dit zal niet alleen
de injecterende gebruikers in Asse en omstreken maar ook in Aalst ten goede komen.
West Vlaanderen

In West – Vlaanderen hebben we met het volledige netwerk samen 161627 spuiten verdeeld en daarvan
204330 spuiten gerecupereerd. Daarmee behalen we een recuperatiepercentage van
126.42 %. In totaal hebben we 2689 contacten geteld.
We zien een toename van het totaal aantal verdeelde spuiten (+15825) en een iets grotere toename van
het aantal gerecupereerde spuiten (+21761) tegenover de verdeling in 2015. De recuperatie ligt 1.2%
hoger dan in 2015. De antennepunten hebben de spuitenruil geïntegreerd in de algemene werking van het
msoc en zorgen tevens voor een correcte registratie en dat loont. De injecterende gebruiker blijft net zoals
in 2015 de ambulante drughulpverlening consulteren voor wat betreft spuitenruil. In 2016 registreren we
144 contacten minder ten opzichte van 2015.
De ambulante drughulpverlening behaalt het grootste aandeel in de verdeling en de recuperatie in 2016.
De drie msoc’s samen hebben 137135 spuiten verdeeld en daarvan 114.33% gerecupereerd. In totaal
werden er 1701 contacten gescoord in de msoc’s. Een daling van 376 contacten in vergelijking met 2015.
Dat komt neer op een verdeling van 80.62 spuiten per contact, een toename van 20.31 spuiten per contact
tov 2015. Verder zien we een toename van het aantal verdeelde spuiten tegenover de verdeling in 2015, er
werden 11868 spuiten meer verdeeld. Van de drie msoc’s zien we dat Kortrijk een enorme stijging vertoont
in het aantal verdeelde en gerecupereerde spuiten. Msoc Roeselare vertoont ook een stijging. We zien een
daling bij MSOC Oostende voor wat betreft de verdeelde en gerecupereerde spuiten. Msoc Kortrijk heeft
12930 spuiten meer verdeeld ten opzichte van 2015 en 15822 spuiten meer gerecupereerd. MSOC
Roeselare heeft 3175 spuiten meer verdeeld en 16945 spuiten meer gerecupereerd ten opzichte van 2015.
MSOC Oostende heeft 4567 spuiten minder verdeeld in 2015. In 2015 ligt het recuperatiecijfer bij de 3
msoc’s hoger in vergelijking met 2015.
In 2015 consulteerde de intraveneus druggebruiker een grotere hoeveelheid spuiten per contactmoment in
de antennepunten Kortrijk en Roeselare, dit ervaart men in 2016 ook in het MSOC Oostende. Dit verklaart
de daling van het aantal contactmomenten (-376) in vergelijking met 2015 en de stijging van het aantal
verdeelde spuiten.
MSOC Oostende heeft 493 contacten minder geregistreerd tijdens de
spuitenruilmomenten, voor Kortrijk en Roeselare zijn dit 54 contacten meer.
De apotheken in West – Vlaanderen verdeelden allemaal samen 21930 spuiten en recupereerden 176.90%.
In totaal werden er 894 contacten gescoord bij de verschillende apotheken. Dat komt neer op een
verdeling van 24.53 spuiten per contact. We zien een stijging van zowel het aantal verdeelde als
gerecupereerde spuiten. De apotheken hebben samen 2009 spuiten meer verdeeld tegenover 2015 en
9599 spuiten meer gerecupereerd. Hier kan men besluiten dat de cliënten minder spuiten per
contactmoment meenemen. De apotheken hebben 209 contacten meer geregistreerd in 2016. Bepaalde
apotheken gaven duidelijk aan dat het zeer druk was in 2016 voor de spuitenruil maar dat alle intraveneus
druggebruikers geen storend gedrag vertonen in de apotheek, dit motiveert verdere deelname aan het
project.
De antennepunten van Kompas in Ieper en Torhout zijn in 2016 van start gegaan met de verdeling van
injectiemateriaal, maar de hoeveelheid spuiten mag en kan met niet vergelijken met een MSOC daar men
in het Kompas enkel spuiten voorziet voor eigen cliënten, daarnaast werkt een Kompas hoogdrempeliger
wat zich resulteert in het aantal cliënten die durven spuiten vragen.
We tellen voor het jaar 2016 318 zwerfspuiten. Dit zijn 111 zwerfspuiten minder ten opzichte van 2015.
De vindplaatsen zijn vooral parken, openbare toiletten, groenzone met bijhorende zitbankjes, buitenzijde
van een kerkgebouw, openbare weg in de wijken Westerkwartier, Nieuwe Stad, Mariakerke, Centrum,
speelpleinen, openbare gebouwen,
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Samen met straathoekwerk Oostende denken we na over een samenwerking voor de opstart van een
spuitpatrouille na de goedkeuring van Stad Oostende.
Knelpunten:
-

-

-

-

De registratie bij MSOC Oostende is voor wat 2016 betreft goed verlopen. Voor wat betreft de 2
antennepunten te Roeselare en Kortrijk kan dit een stuk beter. In de antennepunten heeft de
onthaalbediende een duidelijk zicht op de cijfers en consulteert mij bij problemen of
onduidelijkheden. Toch blijft dit een aandachtspunt. In het MSOC van Oostende wordt
spuitenruil gedaan door het ganse team, waarvoor een grote dankuwel. Dat er hier fouten
gebeuren in de registratie is niet meer dan normaal. Naast onthaal en medicatiebedeling wordt
er ook nog aan spuitenruil gedaan. Dit kan voor drukke momenten zorgen!
De registratie bij de externe partners verloopt niet steeds vlekkeloos. Er gaan vaak gegevens
verloren door het niet nauwkeurig bijhouden van de registratie. Opvallend voor 2015 is dat de
registratie bij bepaalde deelnemende apothekers zeer nauwkeurig bijgehouden wordt terwijl
andere apothekers zeer slordig zijn in de registratie. De provinciaal coördinator houdt de
leveringen en de leveringsdata bij en kan daarom, bij een nieuwe vraag tot materiaal, nagaan
hoeveel materialen er ondertussen verdeeld zouden moeten zijn. Dit is nog steeds een knelpunt
in 2016!
De resultaten van het evaluatie – onderzoek berusten op zelfrapportage van de gebruikers. De
resultaten moeten met de nodige voorzichtigheid worden verwerkt.
Het vroegtijdig bereiken van jonge en/of nieuwe intraveneus druggebruikers blijft een moeilijk
gegeven. In 2016 was er meer integratie mogelijk binnen bestaande gebruikersgroepen door de
coördinator, waardoor jonge en startende gebruikers geadviseerd werden. Toch blijft dit een
belangrijk werkpunt.
Er ontbreekt nog steeds elke vorm van compensatie – vergoeding aan de participerende
apotheken. Voor de regio West-Vlaanderen zijn er apothekers die voor het project spuitenruil
enorm grote inspanningen leveren op gebied van spuitenruil, het zou voor de coördinator een
mooi gegeven kunnen zijn dat deze inspanningen kunnen gecompenseerd worden met een
kleine vergoeding.
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Algemeen: beheersovereenkomst 2011-2016
Partnerorganisatie:
Tessa Windelinckx, In spuitenruil sinds 2002 , 50%
Directie: Tino Ruyters
Terreinorganisaties:
Antwerpen:
Tessa Windelinckx , In spuitenruil sinds 2002, 50%
Werner Bosschaerts, In spuitenruil sinds 2004, 50%
Zoubeïr Khaldi, In spuitenruil sinds 2008, 50%
Directie: Tino Ruyters
Limburg
Jurgen Möbius, In spuitenruil sinds 2009
2011-2012: 100%
2013,2014,2015 80%
Vanaf 2016: 90%
Directie Geert Van Ham
Oost Vlaanderen:
Kim Baillius; In spuitenruil van 2007.tot 2014., 100%
Koenraad De Decker, In spuitenruil sinds februari 2014, 100%
Directie Jan Van Bouchaute en Katia Vandendriessche
Vlaams Brabant:
Joke Gabriel, In spuitenruil sinds 2008
2011, 75%, sinds 2014, 85%
Directie: Bert Joosen
West Vlaanderen:
Melissa Herssens In Spuitenruil van 2002 tot 2012, 100%
Emilie Herssens, spuitenruil sinds oktober 2012 , 100%
Directie: Piet Dheedene
Enkele personeelswijzigingen in de loop van de beheersovereenkomst 2011-2016
Vlaamse spuitenruil:
In 2016 is Anton Van Dijck tijdelijk tewerk gesteld als onderzoeksmedewerker binnen de Vlaamse
Spuitenruil – dit om de data van 10 jaar bevragingen binnen spuitenruil te verwerken en in samenwerking
met prof C Matheï en prof F. Vander Laenen een paper te schrijven – dit is nog een work in progress
*Antwerpen:
Tessa Windelinckx werd van 1 juli 2015 tot 1 juni 2016 vervangen in de terreinwerking Antwerpen voor
50% . (tijdelijk tewerkgesteld binnen Plug-INN en C-Buddy project) door Anton Van Dijck
Tonny Van Montfoort wordt opgevolgd door het spuitenruilproject als ervaringsdeskundige sinds augustus
2013
*Limburg:
Marcel Van Hex, directeur CAD Limburg, is na jarenlange dienst een welverdiende pensionering aangegaan
en werd vervangen door Geert Van Ham
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*Oost Vlaanderen
Koenraad De Decker vervangt Kim Baillius als coördinator sinds februari 2014
Naast Jan Van Bouchaute neemt Katia Vandendriessche de opdracht als directeur MSOC waar.
*West Vlaanderen:
Melissa Herssens werd in 2012 vervangen door Emilie Herssens
Netwerk deelnemende partners actieve spuitenruil
Het is duidelijk dat de meeste spuitenruil via de MSOC-werkingen georganiseerd wordt, dit is zo sinds de
start van spuitenruil in 2001.
De aparte ruilmomenten worden enkel nog georganiseerd in de provincies Antwerpen, Limburg en Oost
Vlaanderen.
Partners van de hulpverlening doen veelal spuitenruil naar eigen clienteel. (De Sleutel, De Kiem, De
Spiegel)
Er zijn grote verschillen in deelname van apothekers, in enkele provincies is er een ruim netwerk van
apothekers die actief deelnemen aan de efectieve ruil. In de provincie Antwerpen wensen ze enkel te
werken via het verdelen van de one-hit-verwijskits.
In Vlaanderen werken verschillende CAW-werkingen die zich richten naar PWID (People Who Inject Drugs)
mee aan spuitenruil.
Straathoekwerk neemt eerder een verwijzende rol op zich, slechts een beperkt aantal straathoekwerkers
doen actief mee aan spuitenruil
Nieuw binnen de tijdsduur van deze beheersovereenkomst is de deelname van enkele residentiele settigs :
ADIC, De Kiem en PZ Sleidinge. Zij bieden steriel injectiemateriaal aan mensen (PWID) die hun setting
(vroegtijdig) verlaten.
Naast een ruim netwerk van partners die actief spuitenruil doen , heeft spuitenruil een netwerk van
partners waar we regelmatig contact mee hebben. Dit kan zijn rond het ondersteunen van partners die
meewerken aan het recupereren van gebruikt injectiemateriaal, partners die op onze expertise kunnen
rekenen (ronde tafelgesprekken rond zwerfspuiten, hoe omgaan met PWID,…), mee nadenken over
drugbeleidsplannen, ….
Netwerk en nieuwe methodiek
In Gent is er een pilootproject lopende in samenwerking met de buurt Brugse Poort: De precaire puzzel –
spuitenruil plus. Spuitenruil Oost Vlaanderen en in de beginfase werd ook de Vlaamse spuitenruil
betrokken bij de opstart.
De bruchure “spuitenruil plus” kan u in bijlage vinden en een artikel in sociaal.net via deze link :
http://sociaal.net/analyse-xl/drugs-in-je-wijk/
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Belangrijkste vasstellingen en aanbevelingen binnen de beheersovereenkomst:
-Spuitenruil Vlaanderen is nu meer dan 10 jaar actief, er kan gesteld worden dat we een gevestigde
waarde geworden zijn binnen het drugwerkveld. Een gevestigde waarde, maar één die niet wenst stil te
staan: we zien dat er extra aandacht is voor hepatitis C , in Antwerpen, Kortrijk, Gent en Tienen hebben
we projecten lopen rond buitencontainers, met onze bevindingen uit de praktijk en uit ons onderzoek
geven we signalen en proberen we dialoog op gang te brengen: de noodzaak van spuit-automaten en de
noodzaak van gebruiksruimtes , nood aan Naloxone, …. zijn hier enkele voorbeelden van…
Mede door resultaten van het Belgisch Nationaal drugsrapport 2014 van het WIV-ISP kunnen volgende
algemene aanbevelingen gegeven worden ( op de volgende pagina zoemen we verder in op de specifieke
aanbevelingen van het spuitenruilproject):


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 heeft nog steeds een belangrijke plaats in de aanpak van het drugfenomeen.
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.

Continuering van spuitenruil


Spuitenruil heeft een vaste plaats verworven in het drughulpverleningswerkveld. Het is duidelijk
dat er in elke provincie nog steeds een full time coördinatie nodig is om de terreinwerkingen
spuitenruil ten volle laten draaien. Heel wat vormingen worden door hen opgenomen, er is een
ruime deelname in verschillende netwerken, …
Continuering van spuitenruil lijkt dan ook aangewezen in de toekomst. Niet elke provincie
heeft momenteel de mogelijkheid om zijn coördinator 100% in te zetten. Omwille van hoge
anciënniteit en de niet volledig dekking van subsidies is dit niet overal mogelijk.
Eind 2016 loopt de beheersovereenkomst regering af. Van begin 2016 start er een verlening
van de beheersovereenkomst tot eind 2018.

Heel wat van deze aanbevelingen zijn nog steeds dezelfde als in bij de start van de beheersovereenkomst.
We blijven geconfronteerd met hiaten in de laagdrempelige drughulpverlening, met een slechte
geografische spreiding van spuitenruil, met een niet zo gedifferentieerd aanbod van spuitenruil. De
noodzaak van combinaties aan te bieden wordt aangegeven door het EMCDDA, maar heeft in het
drughulpverleningwerkveld (buiten de MSOC-werkingen) in Vlaanderen nog niet zoveel navolging.
Hoewel zowel de terreinwerkingen als de partnerorganisatie spuitenruil veelal routinematig werken, blijven
er heel wat uitdagingen liggen. Uitdagingen die niet zoveel verschillen met die van de vorige jaren, maar
die wel noodzakelijk zijn om een schadebeperkende aanpak naar injecterende gebruikers zo sluitend
mogelijk te maken
-Spuitenruil blijft een noodzaak in Vlaanderen – ondanks de regionale verschillen – zien we duidelijk een
populatie van injecteerders. Hoewel in sommige landen – zoals Nederland – een daling van injecteren te
merken is , is er in Vlaanderen tot nu toe geen sprake van.
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Het spuitenruilproject bereikt jaar na jaar nog nieuwe PWID die voordien nog geen contact hadden met
spuitenruil (17.5% tot 27%)
We zien in de Vlaamse registratiecijfers een stijging. (enkele provincies hebben enige jaren een daling
waargenomen, maar ook hier is terug een stijging merkbaar), dit maakt dat er problemen komen met de
aankoop van voldoende sterile injectiemateriaal
We halen een enorme returnrate: meer dan 100% van de spuiten wordt binnengebracht bij één van onze
spuitenruilen. Mensen die injecteren nemen hier duidelijk hun verantwoordelijkheid op
Spuitenruil blijft jaar na jaar nieuwe contacten bereiken. Dit is een zeer belangrijk gegeven aangezien deze
groep meestal ook niet in contact staan met hulpverlening.
Spuitenruil slaagt er blijkbaar in om in contact te komen met zogenaamd “moeilijk bereikbare
doelgroepen”.
Naast de nieuwe contacten valt ook op dat heel wat mensen die injecteren niet in hulpverlening zitten. In
2016 geeft 21% expliciet aan geen huidige hulpverlening ivm hun druggebruik te volgen, maar deze
“moeilijk bereikbare” doelgroep wordt wel bereikt door spuitenruil
 Naast de nieuwe contacten en de PWID die niet in hulpverlening zitten bereiken we een groot
aandeel van gebruikers van opwekkende middelen (die meestal ook niet in de laagdrempelige
hulpverlening terecht komen – gezien het meestal opiaat gerelateerde aanbod). Opvallend blijft de
aanwezigheid van het intraveneuze gebruik van opwekkende middelen (zowel cocaïne 60.14% als
amfetamine 42.75%- in 2015).
 In 2014 kregen we voor het eerst zicht op het gebruik van NPS, dit jaar blijkt dat de gegevens van
vorig jaar bevestigd worden en dat er heel wat PWID reeds ervaring hebben met het gebruik van
deze producten. (33.7% heeft ooit NPS gebruikt, 8.3% weet het niet zeker)
-Er blijven grote verschillen tussen spuitenruil in de verschillende provincies. Zowel in hoe spuitenruil
wordt georganiseerd, welke partners er deelnemen aan spuitenruil als in de grootschaligheid van het
bereiken van de doelgroep van injecterende druggebruikers. Belangrijk hierbij is wel dat er een uniform
aanbod is van preventiematerialen en injectiematerialen.
- De MSOC-werkingen nemen in Vlaanderen het grootste aandeel van spuitenruil voor hun rekening
- Het tweede grootste aandeel in het verdelen van injectiematerialen zijn de aparte ruilpunten
- Enkel de provincies Antwerpen, Limburg en Oost Vlaanderen organiseren nog aparte
spuitenruilmomenten
-Spuitenruil via apothekers is het derde belangrijkste aandeel , met ruim uitgebreide netwerken in
West Vlaanderen en Oost Vlaanderen, Vlaams Brabant en Limburg hebben enkele deelnemende
apothekers. In de provincie Antwerpen worden enkel de one-hit-verwijskits verdeeld via apotheken.
- andere drughulpverlening neemt slechts een klein aandeel in van de spuitenruil. Ook het
straathoekwerk neemt slechts zeer beperkt deel aan spuitenruil. Straathoekwerk kan een
belangrijke partner zijn, maar hun aandeel binnen spuitenruil blijft zeer beperkt – of loopt er iets
mis in de registratie ( die meestal mee wordt opgenomen in een algemene registratie van een
organisatie) . Hoewel de samenwerking met het straathoekwerk goed verloopt, heeft spuitenruil de
indruk te weinig zicht te hebben/krijgen op het al dan niet bereiken van injecterende druggebruikers
door het straathoekwerk. Hebben zij dezelfde ervaringen als de signalen die we vanuit de bevraging
krijgen? Zien zij de jongere injecteerders? Krijgen ze signalen van andere PWID rond die jonge
PWID?
-Apothekers blijven een belangrijke partner – maar er is tot op heden geen mogelijkheid om hen te
vergoeden voor hun inspanningen. We zien een daling van hun deelname binnen het project spuitenruil
sinds 2011. In de provincie Antwerpen is er zelfs geen enkele actieve ruil binnen apothekers (enkel one-hit
kits).
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-Algemeen ligt de recuperatie van spuiten zeer hoog. De Vlaamse returnrate ligt hoog : meer dan 100%. Er
zijn niet al teveel spuitenruilprojecten die een return van meer dan 90% kunnen aantonen, wat de Vlaamse
spuitenruil nu toch al heel wat jaren – sinds de opstart van spuitenruil in Vlaanderen - na elkaar doet. Over
het algemeen geld er in de Vlaamse spuitenruil een zekere flexibiliteit om materialen mee te geven en
krijgen we zeer veel gebruikte materialen terug. Dit bleek in het verleden reeds op een internationaal
congres waar er sprake was van het feit dat als je voldoende flexibel bent en voldoende materialen durft
mee te geven, je ook meer materiaal terug krijgt dan wanneer je zeer strikt één op één verwacht te ruilen.
-Het aantal vormingen, infosessies ed is hoog. Binnen de provinciale werkingen worden voornamelijk
vormingen rond prikongevallenpreventie gegeven en interne informatie sessies rond het project spuitenruil.
Het Vlaams coördinaat geeft vormingen op maat en rond verschillende inhoudelijke thema’s – dit kan via
rechtstreekse contacten of via vragen vanuit de verschillende provincies. De nadruk van de gevraagde en
gegeven vormingen ligt in de provincie Antwerpen. Ook zijn er verschillende opleidingen – maatschappelijk
werk, sociale agogiek ed – die de Vlaamse spuitenruil uitnodigen voor meer informatie naar hun studenten.
-De bevraging bij de bereikte PWID wordt jaarlijks afgenomen tussen september en december. (de duur en
start van de bevraging is verschillend van provincie tot provincie)
De gegevens worden bezorgd aan de Vlaamse gemeenschap en het EMCDDA. We kunnen op deze manier
zicht geven over de bereikte populatie. Demografische gegevens, druggebruik, risicogedrag ed worden van
meer dan 250 PWID beschreven.
Hiaten in het aanbod van spuitenruil

Spuitenruil is niet overal beschikbaar, mensen die injecteren hebben niet altijd toegang tot steriel
injectiemateriaal, soms is de drempel van de organisatie die spuitenruil aanbiedt te hoog. Wanneer we
spuitenruil Vlaanderen onder de loep leggen zien we enorme hiaten. Er is een slechte geografische
spreiding. Gebruikers van kleinere provinciesteden trekken met hun gebruikte materialen naar nabijgelegen
(30-40km) steden om hun materialen in te ruilen.
Uit de bevraging blijkt dat gebruikers van ver komen om naar een spuitenruil punt te geraken. Zo bereiken
de spuitenruilwerkingen in de MSOC locaties mensen vanuit de hele provincie en soms daarbuiten.
Antwerpen centrum: mensen uit Wijnegem, Ekeren, Herentals, Turnhout, Ranst, Wilrijk, Zoersel,
Meulebeke, Poperinge, Kruibeke en Denderhoutem
Rapport partnerorganisatie Spuitenruil 2016

Pagina 78

Gent: mensen uit Brugge, Wetteren, Schellebelle, Merelbeke , Aalter, De Vlaamse Ardennen en Sleidingen
Vlaams Brabant: mensen uit Herselt, Aalst, uit de provincie Limburg
Ondanks alle inspanningen van zowel de partnerorganisatie als de verschillende terreinwerkingen merken
we dat spuitenruil hoofdzakelijk beperkt blijft binnen de MSOC-hulpverlening. Andere drughulpverlening of
diensten die een opdracht hebben te werken met druggebruikers aarzelen om spuitenruil aan te bieden –
zelfs voor eigen cliënteel. Hoewel er binnen het nationaal rapport gerefereerd wordt naar het belang van
eerstelijnsdiensten en welzijnswerk binnen geïndiceerde preventie, zien we dat spuitenruil via deze
diensten en spuitenruil via drughulpverlening (buiten MSOC) ondervertegenwoordigd is tot zo goed als
onbestaande is.
We zien ook een zeer klein aandeel van het straathoekwerk binnen spuitenruil (dit blijft jaarlijks onder de
0.5%).
Daarnaast zien we uiteraard wel zeer betrokken en enthousiaste diensten en organisaties die voluit gaan in
het laagdrempelig werken en een schadebeperkend aanbod naar hun cliënteel willen doen!
Het is ook duidelijk dat een spuitenruil enkel succesvol kan zijn indien er voldaan wordt aan verschillende
randvoorwaarden. Enkele randvoorwaarden zoals ze zijn beschreven in het spuitenruil draaiboek·:
Spuitenruilpunten moeten laagdrempelig zijn, moeten open staan voor alle injecterende gebruikers,
moeten concrete objectieve informatie over gebruik en injecteren bieden vanuit open en niet
veroordelende houding, moeten vlot toegankelijk zijn, moeten voldoende vertrouwelijkheid kunnen bieden,
moeten liefst plaats hebben in een aparte ruimte (binnen een werking), moeten zorgen voor voldoende
privacy, moeten streven naar ruime openingsuren die aangepast zijn aan de doelgroep of moeten
voldoende materialen meegeven bij beperkte openingstijden.
Hoewel spuitenruil soms wordt aangeboden via de dagcentra zien we dat deze er niet echt in slagen in
contact te komen met de specifieke doelgroep van spuitenruil.
Indien er niet aan alle randvoorwaarden kan voldaan worden zoeken we naar een aanbod van spuitenruil
op maat van de organisatie.
We blijven het belangrijk vinden dat ook deze centra aan één of andere vorm van spuitenruil doen: dit kan
op een manier op maat van de organisatie bvb enkel voor eigen cliëntenteel, werken met de one-hit kits,
Het is zeer belangrijk dat drughulpverlening een aanbod uitbouwt naar hun injecterende cliënteel, op
bepaalde momenten in een begeleidingstraject is het noodzakelijk om prioriteit te geven aan
schadebeperking en/of spuitenruil en dit los van een bepaalde visie op verslaving. Ook bij het verlaten of
afhaken van een residentieel traject kunnen one-hit verwijskits worden aangeboden.
Spuitenruil moet toegankelijk zijn op een laagdrempelige manier en is deels op te vangen door eventuele
ankerpunten van MSOC’s of door aparte spuitenruilcontactpunten.
Er wordt gesteld dat de dekkingsgraad van spuitenruil hoog is, maar wanneer we inzoomen op de spreiding
zien we dat dit niet zo is. Spuitenruil beperkt zich nog steeds jammer genoeg tot grootsteden en grotere
provinciesteden en heeft geen mooie geografische spreiding. We weten bijvoorbeeld reeds enkele jaren dat
de regio Aalst een enorm hiaat is.
In bepaalde regio’s is het noodzakelijk om naast het aanbod dat de dagcentra hebben voor een bepaalde
doelgroep, een aanvullend laagdrempelig aanbod te creëren om in contact te komen met een doelgroep
die zeer riskant injectie gedrag vertoont. Een voldoende spreiding van het aantal ruilpunten via deze
laagdrempelige centra is aan te bevelen.
Naast het invullen van de geografische hiaten blijft differentiatie van spuitenruil een belangrijk iets.
Momenteel blijft spuitenruil hoofdzakelijk beperkt tot de MSOC’s en de aparte ruilmomenten. Spuitenruil via
apothekers (ook het verdelen van de one-hit kits als doorverwijsmogelijkheid – cf sterifix in het Franstalige
gedeelde van ons land), automatien, internet, secondary syringe exchange, …..
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(vending machine in Marseille, oktober 2011)
Australië)




(vending machine met naaldcontainer

Per provincie moet er goede monitoring zijn rond wat de noden zijn en op basis daarvan een
aanbod op maat per provincie/per regio uitwerken: enkele mogelijke pistes zijn: een voldoende
spreiding van ruimpunten via officina en laagdrempelige centra, het inzetten van peers binnen
spuitenruil, het installeren van spuitautomaten, outreach spuitenruil….
Om meerdere apothekers te betrekken zou de mogelijkheid van incentives (financiële vergoeding)
onderzocht moeten worden.

Infectieziektes


Hepatitis C en andere infectieziektes blijven een belangrijk thema binnen spuitenruil. We merken
dat er niet alleen verwarring is bij mensen die drugs gebruiken, maar ook bij heel wat
hulpverleners. Vanuit de partnerorganisatie willen we aanbevelen dat er regelmatig
sensibiliseringsacties /studiedagen worden aangeboden aan hulpverleningsorganisaties en aan
mensen die drugs gebruiken rond het thema hepatitis C (zowel de preventie van het virus als de
mogelijke behandelingen), dit liefst in samenwerking met een lokale hepatoloog die openstaat voor
onze doelgroep.



Het aanbod van screening en behandeling verloopt niet altijd even vlekkeloos. Hoewel er
inspanningen zijn gedaan vanuit het werkveld (wetenschappers, hepatologen, verslavingsartsen …)
om te komen tot een nationaal plan rond hepatitis C is dit er nog niet.
o O.a. terugbetalingen van de dure PCR test is niet altijd het geval (er is slechts recht op één
PCR test).
o Niet iedereen heeft de kans om binnen trials de nieuwste medicatie te krijgen,
Vanuit spuitenruil willen we blijvend extra aandacht geven aan preventie van hepatitis C, de
behandelmogelijkheden en de ondersteuning die mensen nodig hebben



Specialisten binnen ziekenhuizen moeten gesensibiliseerd worden dat ook onze doelgroep goede
patiënten kunnen zijn.



Mensen die drugs injecteren zijn een risicogroep voor hepatitis B. Niet elke gebruiker is
gevaccineerd of heeft immuniteit. Spuitenruil wil pleiten voor het vaccineren van alle
druggebruikers. Terugbetaling moet hier voorzien worden
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Doelgroep


Reeds verschillende jaren geven we het signaal rond jonge PWID –in 2012 ging een nieuw
pilootproject van start. PlugINN werkt met risicogebruikende jongeren van 16jr tot 25jr. Binnen
deze werking komen ook injecterende jongeren. Er gaat bekeken worden of een gelijkaardig
project/aanpak noodzakelijk is in andere provincies



De startleeftijd van de eerste injectie blijft verontrustend laag. 41% van de respondenten was
minderjarig bij hun eerste injectie. Jongeren die riskant gebruiken hebben meestal weinig tot geen
contact met laagdrempelige hulpverlening en hierdoor lopen zij heel wat preventie en sensibilisering
mis. Sinds enkele jaren is er een pilootproject (gestart in mei 2012) met een specifieke harm
reduction insteek (en via een medische ingangspoort) naar jonge risicogebruikers gestart via vzw
Free Clinic. Na enkele jaren slagen zij erin om in contact te komen met jonge gebruikers (16-25j)
met een substitutievraag en met vraag naar steriel injectiemateriaal.
Er moet bekeken worden waar er signalen zijn rond jonge risicogebruikers en waar nodig een harm
reduction aanbod specifiek naar jonge risicogebruikers uitgebouwd kan worden. In specifieke
situaties, obv goede indicatie, zijn harm reductionstrategieën aangewezen om te werken met deze
jongeren
o Aanbeveling uit Belgische Nationaal drugsrapport: Aangezien de HCV overdracht bij
IDG’s veel gemakkelijker en ook in een vroeger stadium optreedt dan HIV, zijn velen
reeds besmet met HCV voordat ze in contact komen met schadebeperkende
programma’s zoals OST en spuitenruil. Dit benadrukt de nood aan informatieve,
educatieve en begeleidingsprogramma’s die ook jongere injecterende druggebruikers
kunnen bereiken.



Aangezien de eerste jaren van injecteren het meest risicovolle zijn voor het oplopen van een
besmettelijke aandoening én we een gemiddelde leeftijd bereiken van boven de 36j is er een hiaat
in het bereiken van een doelgroep die risicovol gedrag stelt.
Het blijft onze bezorgdheid dat we nieuwe injecteerders zo snel mogelijk moeten zien te bereiken
om aan harm reduction te kunnen doen.
Het blijft een probleem dat zowel drughulpverlening als straathoekwerk weinig tot geen zicht heeft
op deze doelgroep.



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.

Leefsituatie Doelgroep


Bijna de helft van onze respondenten leeft in onstabiele (soms precaire leefomstandigheden). We
zien een hoge dak- en thuisloosheid. Bijgevolg kunnen we stellen dat er meer dan waarschijnlijk op
onhygiënische wijze gebruikt wordt. Hoewel er een hoge dak-thuisloosheid is zien we dat weinig
mensen gebruik maken van het aanbod van nachtopvang en daklozenopvang.
Er zou moeten bekeken worden of er alternatieve manieren van wonen mogelijk zijn. Mensen
hebben recht op een menswaardig bestaan, er zijn basisbehoeftes en daar is fatsoenlijke
huisvesting een belangrijk onderdeel van. Basale en elementaire hygiëne kunnen maken dat de
weerbaarheid van mensen die injecteren verhoogd.
Er is nood aan een gedifferentieerd aanbod van wonen, dit komt ook ten goede aan de injecterende
druggebruikers.
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Onderzoek
Gezondheidsrisico’s en gebruik






Polydruggebruik blijft de norm ( gemiddeld 4 producten gebruikt en gemiddeld 2 producten
intraveneus gebruikt ), er is een hoge frequentie van injecteren en er wordt op risico-volle plaatsen
geinjecteerd (hals, lies, oksel)
Niet enkel de “klassieke” drugs worden gebruikt en/of geïnjecteerd. Het injecteren van NPS (new
psychoactive substances, designer drugs) komt ook voor. Hulpverlening moet meer aandacht
besteden aan de opkomst van ketamine en GHB en daarnaast de nieuwere drugs (NPS)
o Er moet extra aandacht komen voor het gebruik van NPS, deze producten hebben duidelijk
hun intrede gedaan bij de doelgroep van spuitenruil. De cijfers van vorig jaar zijn bevestigd:
een groot deel 33% heeft ooit NPS gebruikt en 19% heeft dit de laatste 12 maanden
gebruikt.
o In 2017 start er een onderzoek vanuit HoGent en UGent waar spuitenruil actief als partner
samenwerkt.
Er moet aandacht komen voor breed gamma van gezondheidsrisico’ s en gezondheidsschade bij
gebruikers los van het injecteren. We vragen hier extra aandacht voor en waar er adequaat via
verschillende methodieken op gereageerd moet worden.

Ruime kijk op Harm Reduction



o

Harm reduction is meer dan enkel spuitenruil en methadoneverstrekking. Het is noodzakelijk
een bredere kijk te krijgen op harm reduction.
 Oa. Peer support en peer education nemen hier ook een belangrijke plaats in harm
reduction werken in. Niet alleen werken we binnen spuitenruil met peers, we werken
samen met andere peer supportprojecten. Peer support is een enorm waardevolle
manier om in contact te komen met ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’: Naast het
werken met peers in een injectiegebruikersscene willen we signaleren dat peerinitiatieven in de feest-scene een zeer belangrijke taak opnemen in het werken met
risico-gebruikers (waar we af en toe signalen krijgen van injectiegedrag)
 We moeten ook aandacht geven aan niet gezondheidsgerelateerde harm reduction
zoals quality of life en harm reduction op verschillende leefdomeinen.
 Extra aandacht binnen hulpverlening naar gebruik van benzodiazepines en alcohol is
belangijk.

o

Hoewel harm reduction werkt in het hier en nu en met de situatie die gebruikers beschrijven,
is Harm reduction het investeren in een lange relatie.

o

Harm reduction is een strategie die doorheen het traject van gebruik en doorheen het traject
van begeleiding gebruikt wordt wanneer nodig.

o

Sensibilisering en educatie rond hygiëne zijn belangrijke aspecten binnen harm reduction.
Naast de effectieve spuitenruil willen we in samenwerking met andere organisaties educatie
aanbieden aan mensen die drugs gebruiken. We denken hierbij oa aan: Algemene hygiëne,
overdosispreventie, besmettelijke aandoeningen….

Spuitenruil als gesprekspartner

Rapport partnerorganisatie Spuitenruil 2016

Pagina 82






De verschillende spuitenruilprojecten worden door heel wat organisaties gezien als een deel van
een MSOC. Aangezien spuitenruil toch een ander publiek bereikt (groot deel stimulantiagebruikers)
en een doelgroep bereikt die niet door drughulpverlening bereikt wordt is het van belang dat de
verschillende provinciale spuitenruilwerkingen als rechtstreekse partner betrokken worden bij
overlegfora.
Spuitenruil heeft een belangrijke signaalfunctie naar het werkveld en het beleid. Spuitenruil
Vlaanderen moet een belangrijke gesprekspartner zijn op verschillende niveau’s en fora
-Het principe spuitenruil wordt meestal goedgekeurd en ondersteund door hulpverlening, maar
toch blijft het project blijkbaar moeilijk om zelf uit te voeren binnen de eigen organisatie of ligt
doorverwijzing naar spuitenruil soms zelfs moeilijk. Sensibilisering rond spuitenruil en harm
reduction blijft een noodzaak .

Extra aanbod vanuit spuitenruil


Zwerfspuiten blijven ondanks alle inspanningen en ondanks de hoge recuperatie van meer dan
100% aanwezig. (hoewel dit slechts een zeer klein percentage van de verstrekte materialen is,
heeft dit een enorme subjectieve impact op de maatschappij) . Naast het blijvend sensibiliseren van
de mensen die drugs injecteren kunnen we aanvullende strategieën gaan bekijken. Internationaal
en nationaal (Brussel en Antwerpen, Gent en Kortrijk) wordt het systeem van drop boxen als een
extra aanbod naar voor geschoven om gebruikers de mogelijkheid te geven hun
verantwoordelijkheid op te nemen en zo hun gebruikte materialen op een veilige manier weg te
bergen.
In 2012 werd er gestart met recuperatie via buitencontainers in Antwerpen. Sinds dan is het project
uitgebreid naar andere steden/provincies. Zo zijn er in 2016 drop boxen te vinden in elke provincie.
In 2016 zijn er meer dan 10 000 spuiten op deze manier door PWID binnengebracht en
gerecupereerd.
Gezien het blijvend succes is het een aanbeveling vanuit de Vlaamse spuitenruil om waar nodig te
bekijken of er een noodzaak en draagvlak is om het dropboxen-systeem te installeren. Per provincie
moet er goede monitoring komen rond wat de noden zijn en op basis daarvan een aanbod op maat
per provincie/per regio uitwerken.

(buitencontainers in Antwerpen)
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Jammer genoeg zien we ook dit jaar een aantal druggerelateerde overlijdens (waaronder fatale
overdosissen), dit wordt ook bevestigd binnen de gegevens van de bevraging. Naast de fatale
overdosissen met heroïne zijn er dit jaar ook enkele overlijdens geweest ten gevolge van het
gebruik van fentanyl.
Internationaal is er binnen harm reduction de aanbeveling om te werken met Naloxone.
Het EMCDDA11 beschrijft binnen ’best practices’ de aanpak van overdoseringen met Naloxone.
“take home naloxone” is een project dat training over het gebruik van naloxone binnen een
overdosis biedt aan druggebruikers en hun omgeving.
Naloxone is een opiaat antagonist die de effecten van opiaten neutraliseert en die iemand met een
overdosis terug bij bewustzijn brengt.
Een naloxone programma geeft mensen die direct geconfronteerd worden met overdosissen de
mogelijkheid te reageren: gebruikers, familieleden, outreachwerkers, spuitenruil, drughulpverlening,
maar ook politie12
Het doel van naloxone projecten is de reductie van druggerelateerde overdosissen.
Werelwijd zien we een stijging van deze naloxone projecten en zijn er guidelines13 14ontwikkeld.
Momenteel zijn er nog te weinig onderzoeken om te spreken over evidentie, maar, één studie
(Strang et al 2008) toont aan dat de peer naloxone een rol heeft gespeeld in de reductie van fatale
overdosissen en het verhogen van kennis ivm overdosis.
We starten in samenwerking met MSOC Free Clinic een proefproject in stad Antwerpen. Na
evaluatie kan dit project verspreid worden over Vlaanderen



We werken actief mee aan het EWS, niet alleen verspreiden we waarschuwingen die ons bezorgd
worden door het EWS. We krijgen regelmatig de vraag van gebruikers om stalen te laten testen. Dit
is momenteel in beperkte mate mogelijk via het Belgian Early Warning system Drugs (BEWSD)van
het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, indien er een klinische reden bestaat voor het
testen; meestal gebeurt dit op doktersverzoek. Dit jaar zijn er enkele stalen getest op vraag van
gebruikers en hulpverlening aangezien er ernstige redenen waren tot ongerustheid rond de
producten en er was één vraag rond een “nieuw” product. Vanuit spuitenruil pleiten we dan ook om
te komen tot een gestructureerd project van drugtesting vanuit drughulpverlening zodat we
gebruikers kunnen waarschuwen over eventueel zeer schadelijke en riskante producten die op de
markt zijn. De praktijk wijst uit dat deze manier van werken zeker en vast voordelen biedt bij het
oppikken van gevaarlijke trends in de drugscene. (bv. De circulatie van vervuilde heroïne of
amfetamine) ( zo waren er jammer genoeg in Nederland enkele overlijdens ten gevolge van de
verkoop zogenaamde cocaïne die eigenlijk witte heroïne was. Nadien werden er heel wat
boodschappen verspreid om de bevolking en toeristen te waarschuwen).

Hierbij verwijzen we naar een projectaanvraag RAPID (Risico Analyse Project voor de Identificatie van
Drugs) in 2010 waar er samen met de VAD en andere partners al heel wat voorbereidend werk is gedaan. In kader van harm reduction zou het mogelijk moeten zijn voor de gebruiker om zijn drugs te laten testen.
In spuitenruil werd – nav een EWS melding rond metamfetamine – de vraag gesteld of een staal speed
getest kon worden, aangezien de gebruiker andere(gevaarlijke) ervaring had na het gebruik ervan.
, geconsulteerd mei 2014

11

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index52035EN.html?project_id=11UK02&tab=overview

12

www.naloxoneinfo.org
Guide To Developing and Managing Overdose Prevention and Take-Home Naloxone Projects, Harm Reduction Coalition,

13

14

Drug Misuse and Dependence: UK Guidelines on Clinical Management’ (Department of Health et al., 2007).
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Na analyse door het WIV bleek dat het ging over een product dat nog nooit in België gevonden was
(enkele keren in UK en Polen) en werd hiervoor een factsheet opgemaakt die verspreid werd door het
EWS.
Zulke voorvallen tonen aan dat het testen van producten nog steeds van primordiaal belang is. Tot op
heden werd er enkel getest als er “gevaarlijke toestanden” werden ervaren door gebruikers – moeten we
écht wachten totdat er schade ervaren wordt door gebruikers of kunnen we geen systeem installeren waar
gebruikers producten kunnen laten testen, waar hulpverlening een soort van monitoring kan maken door
het regelmatig laten testen van stalen.
Hierbij wil spuitenruil nogmaals een signaal geven rond de noodzaak van het opstarten van
testmogelijkheden.
Het nahollen van de feiten is geen good practice op vlak van schadebeperkend werken !



Internationaal zijn er heel wat internationale onderzoeken die evidentie aantonen, rond de werking
en de effecten van gebruiksruimtes.
De belangrijkste doelstellingen zijn binnen het gezondheidsperspectief , meer gezondheidspromotie
en quality of life.
o Reductie van overdosissen
o Reductie van onveilig injectiegedrag
o Reductie van zwerfspuitenproblematiek
o Aantrekken van mensen die injecteren die nog geen contact hebben met spuitenruil, met
hulpverlening
o In contact komen met jonge mensen die riskant injectiegedrag vertonen
o Toeleiden van gebruikers naar verdere hulpverlening
o Sensibiliseren van gebruikers rond allerhande thema’s
o Hepatitis C educatie
o Hygiëne educatie
o …
Aangezien het onze opdracht is om gezondheidsbevorderend te werken en we zien dat er
internationaal good practice is rond gebruiksruimtes blijft dit ook één van onze aandachtspunten.
Hoewel de insteek van gebruiksruimtes voornamelijk vanuit gezondheidsperspectief is, kunnen we
niet ontkennen dat dit ook effect zal hebben op overlastbeperking. We gaan ervan uit dat gebruik
een privé aangelegenheid is waar niemand anders mee geconfronteerd hoeft te worden en ook niet
met de mogelijke neveneffecten (zoals zwerfspuiten).
Daarnaast leven heel wat (49% is dak- of thuisloos) leden van onze doelgroep in zeer onstabiele
omstandigheden – en mogelijks gebruiken ze in zéér onhygiënische omstandigheden.
Gebruiksruimtes zijn niet een oplossing voor de huisvestingsproblematiek, maar het is wel beter dat
mensen naar de gebruiksruimte komen om te gebruiken dan in hun eigen woning te injecteren
(minder fatale overdosissen, minder riskant injectiegedrag, minder verlies van woning door samen
gebruik wat aanleiding geeft tot overlast). Bovendien kunnen gebruiksruimtes een antwoord bieden
op het openbare gebruik.
Binnen het Belgische HIV plan worden gebruiksruimtes aanbevolen als good practice en belangrijke
strategie om de risico’s te beperken
Ook bij onze gebruikers blijkt het thema gebruiksruimtes jaarlijks terug te komen: binnen onze
gegevens van de jaarlijkse bevraging van ongeveer 200 IDG’s blijkt dat er duidelijk een noodzaak
leeft bij onze gebruikers.
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o

Vanuit de partnerorganisatie spuitenruil willen we dan ook pleiten om gebruiksruimtes als een
volwaardig extra aanvulling te bekijken naast de huidig bestaande hulpverlening. De
uitvoering en vorm van een gebruiksruimte kan verschillen stad per stad. Per regio, stad, wijk
moet er een goede monitoring van de noden zijn en op basis hiervan kan een aanbod op
maat uitgewerkt worden. Gebruiksruimtes kunnen als aparte dienst bestaan, maar kunnen
ook geïntegreerd worden in een bestaande hulpverleningsdienst.
In ieder geval zou de dialoog rond het uitbouwen van deze zinvolle uitbreiding van het
bestaande aanbod opgestart moeten worden. Waar wenselijk en mogelijk kunnen één of
meerdere pilootprojecten geleidelijk opgestart en geëvalueerd worden (belangrijk hierbij is
een degelijke registratie en monitoring). Dit aanbod mag niet ten koste gaan van bestaande
initiatieven en de basisvoorzieningen moeten degelijk uitgebouwd worden. Niet in heel
Vlaanderen wordt een gebruiksuimte als prioritair beschouwd, er moet eerst geïnvesteerd
worden en voorzien in een degelijke basiszorg. Er wordt gekampt met een structureel tekort
aan hulpverlening om het huidige werk kwalitatief te kunnen verder zetten. Bijkomende
middelen dienen in eerste instantie ingezet te worden in hulpverlening en zorg, huisvesting,
tewerkstelling, zinvolle dagbesteding… Als sluitstuk van een dergelijke geïntegreerde aanpak
kan ook een gebruiksruimte een plaats krijgen.

(Insite, gebruiksruimte Vancouver Canada , 2010)
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Nieuwe signalen en aanbevelingen vanuit de partnerorganisatie
spuitenruil:







Het belangrijkste signaal is dat we een enorme stijging van verdeelde injectiematerialen gezien
hebben in de laatste twee jaar. Deze stijging maakt dat het budget voor de aankoop van deze
materialen niet meer voldoende is. We vragen een overleg met administratie en kabinet om dit
probleem samen te bekijken.
Fentanyl (en andere opioide) gebruik is duidelijk aanwezig in onze doelgroep. Dit is een
onrustwekkende evolutie die we zeker moeten monitoren
Een verdere verkenning – proeftuin van nieuwe methodieken moet opgevolgd worden.
o De precaire puzzel in Oost Vlaanderen waar er een nauwe samenwerking is met
buurtbewoners
o Het Naloxone project, dat van start gaat in 2017
o Verdeling van spuiten via internet? Post? Vendingmachines
o …
Hepatitis C is een thema waar we binnen spuitenruil actief rond bezig zijn. Het aanbod van
awareness, screening en toegang tot behandeling is niet overal even aanwezig. We zien enkele
good practises in Vlaanderen. Het is de moeite om eens te exploreren of er een expertise centrum
voor hepatitis C en (injecterd)druggebruik kan geïnstalleerd worden. Hier kunnen organisaties dan
beroep opdoen om samen de gepaste aanpak aan de lokale context uit te werken. Een piste is om
dit expertisecentrum te verbinden aan de partnerorganisatie Spuitenruil.

Tessa Windelinckx
Partnerorganisatie spuitenruil
Maart 2017
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