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Dag lezer,
Het jaarverslag 2016 van vzw Free Clinic toont een organisatie in verandering.
Een aantal ontwikkelingen hebben we zelf in gang gezet, andere kwamen op ons
af. Richtinggevend bij dit alles blijft steeds de keuze om de levenskwaliteit te
verbeteren van kwetsbare mensen die kampen met een middelenproblematiek.
In 2016 werd veel aandacht besteed aan de behandeling en ondersteuning van
cliënten met Hepatitis C. Uit onderzoek leerden we dat onze jarenlange en
volhoudende aanpak rond dit thema zeer succesvol kan genoemd worden.
In de zomer lanceerden we in samenwerking met CAW Antwerpen en de Stad
Antwerpen een nieuw concept: de Zomerpatio. Hiermee boden we mensen van de
straten en de pleinen in de stad een alternatieve ‘plek’, een zomerbar waar ze
zichzelf konden zijn in al hun facetten en waar ook alcoholgebruik gedoogd werd.
De Zomerpatio was dermate succesvol dat we gevraagd werden om dit aanbod
zomer 2017 te herhalen.
2016 was tevens het jaar van De Nomaad, ons toekomstige centrum voor sociale
activering. Na een lange voorbereidende fase startten in november 2016 de
bouwwerken voor dit nieuwbouwproject op Spoor Oost, vlak naast ons
hoofdgebouw. Dit fantastisch project konden we maar realiseerden dankzij de
financiële en logistieke steun van heel veel bedrijven en donateurs waarvoor onze
welgemeende dank.
Free Clinic participeerde in 2016 ook in Kadans, de ketenaanpak voor dak- en
thuislozen opgezet door de stad Antwerpen. Geen eenvoudig verhaal waar we
kritisch naar blijven kijken en steeds het belang van de cliënt voorop stellen. Maar
vooralsnog blijkt dat cliënten die hun instemming gaven om betrokken te worden
in Kadans, er goed bij varen.
Maar afgelopen jaar bleven ook wij niet gespaard van de beleidskeuze om het
middenveld te vermarkten. Convenanten voor opdrachten die jarenlang aan de
vzw waren toegekend werden beëindigd waarna deze ten dele via
projectoproepen opnieuw werden uitgeschreven. Deze evolutie leidde tot veel
onrust en voelde aan als een afwijzing, temeer omdat er vooraf nooit een grondige
inhoudelijke evaluatie van deze projectmiddelen gebeurd was.
Door deze nieuwe beleidskeuze diende veel tijd en energie besteed te worden aan
het uitschrijven van nieuwe projecten, het aangaan van (nieuwe) samenwerkingsverbanden. Na bang afwachten kwamen we in december als beste kandidaat uit
bus voor vier projectoproepen. Maar zelfs met dit goede nieuws kunnen we toch
niet anders dan vaststellen dat de vermarkting van het middenveld finaal geen
winnaars oplevert. Bestaande samenwerkingsrelaties kwamen onder druk,
jobzekerheid van ervaren en uitstekende medewerkers kwam op de helling te
staan, de werktijd die aan cliëntwerk besteed dient te worden kwam onder druk
door de dossierlast… Ondertussen werd de hele gunningsprocedure stopgezet en
moeten er in de loop van 2017 nieuwe projectvoorstellen ingediend worden. De
toekomst van het werkveld is er nog maar een beetje onzekerder door geworden.
Ondanks deze onzekerheid zullen we in 2017 met geloof in eigen kunnen
opnieuw de uitdaging aangaan om de dienstverlening voor de Antwerpse burger
met verslavingsproblemen vanuit onze visie en know how mee uit te bouwen.
Tino Ruyters, directeur
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Free Clinic vzw
Free Clinic vzw is een Antwerpse organisatie die zich richt op maatschappelijk kwetsbare
groepen met een specifieke aandacht voor mensen met een problematiek van
middelenafhankelijkheid.
We ijveren voor een solidaire samenleving die ook aan mensen met een middelenprobleem de
nodige kansen biedt. Free Clinic vzw werkt zonder onderscheid te maken tussen sociale of
culturele achtergrond, nationaliteit of sociaal-administratief statuut van haar publiek.
De activiteiten van de organisatie situeren zich in de doorsnede van gezondheidszorg en
algemeen welzijnswerk. Al meer dan 35 jaar staat Free Clinic vzw garant voor vlot toegankelijke
gezondheidszorg in de meest brede betekenis: welbevinden op lichamelijk, sociaal en psychisch vlak.
Doorheen de tijd is de organisatie uitgegroeid tot een expertisecentrum op het terrein van
middelenafhankelijkheid binnen en buiten de Antwerpse regio.
Middelenafhankelijkheid bekijken we als een complexe chronische aandoening die een
veelzijdig en genuanceerd antwoord vergt.
Met een ruim scala aan voorzieningen bieden we een laagdrempelig, makkelijk toegankelijk aanbod
voor een doelgroep die moeilijk aansluiting vindt bij andere dienstverlening. Opzet is om samen met
onze cliënten hun leefsituatie te verbeteren en de kwaliteit van hun leven te verhogen.

Free Clinic vzw heeft haar werking uitgebouwd rond 4 pijlers :





hulpverlening en behandeling
straathoekwerk
geïndiceerde en selectieve preventie
sociale activering.

Dit vertaalde zich in 2016 in 6 deelwerkingen met eigen methodieken en een team van 58
medewerkers.
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Werkingsprincipes
Free Clinic vzw benadert middelengebruik steeds vanuit een gezondheids- en
welzijnsperspectief. De organisatie staat voor een hulpverleningsaanpak die gericht is op
individueel welzijn en emancipatie en tot doel heeft mensen en of groepen in staat te stellen om
hun eigen situatie te verbeteren. Deze empowerende benadering heeft bewezen gunstige effecten
op het maatschappelijk functioneren van de doelgroep.
Om dit te realiseren putten we uit een breed palet van schadebeperkende strategieën en
‘evidence-based’ hulpverleningsmodellen. Deze zijn allen gericht op het verminderen of
beperken van de mogelijke schade als gevolg van middelengebruik, zowel voor het betrokken
individu als voor zijn directe omgeving en de ruimere samenleving. Veeleer dan het middelengebruik
te veroordelen, aanvaarden we dit als een gegeven en zoeken we samen met de cliënt naar
pragmatische oplossingen voor de mogelijke schade die volgt uit het gebruik.
Met een zeer laagdrempelig en gedifferentieerd aanbod trachten we aansluiting te zoeken en
een vangnet te vormen voor gebruikers die elders binnen het hulpverleningslandschap moeilijk of
niet (meer) terecht kunnen. Free Clinic vzw wil een passend antwoord te geven op elke
hulpvraag, op elk niveau van motivatie en op elke mate van veranderingsbereidheid van de
cliënt. Als zodanig beslaat onze zorg-op-maat-benadering het brede continuüm van
middelenafhankelijkheid, van gebruik tot het beperken of beëindigen van het gebruik,
laagdrempelige beschikbaarheid, gerichte therapeutische interventie, preventie van schade, sociale
activering, … .
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FREE CLINIC VZW IN 2016



Kadans Wonen
Deze projectoproep is uitgeschreven door OCMW en betreft beschut
wonen in 2 panden. Het pand in de Bisschoppenhoflaan met 6
appartementen,
bedoeld
voor
mensen
met
een
ernstige
drugproblematiek, het pand in de Van Notenstraat in Deurne omvat 14
studio’s/appartementen, eerder gericht op mensen met een
psychiatrische problematiek. Het project dat samen werd ingediend
door vzw De Vliering en Free Clinic werd geselecteerd. Het project is van
start gegaan vanaf februari 2017. 2 medewerkers Greet Versmissen en
Johan De Veylder zijn woonbegeleiders in de Bisschoppenhoflaan.



Zorghostel
In de eerste ronde werd het dossier ingediend door CAW Antwerpen in
samenwerking met De Sleutel, Zna en Free Clinic geselecteerd.
Ondertussen werd door procedurekwesties dit herroepen en is een
nieuwe oproep gelanceerd. In de 2de ronde werd ons project spijtig
genoeg niet weerhouden. Er werd goekozen voor het project van G4S/De
Woonkompanie. We zijn benieuwd hoe de doelgroep er zal worden
benaderd.



Ouderschapsbegeleiding
Projectoproep die ook door de stad is uitgeschreven. Deze projectoproep
is grotendeels gelijklopend met de werking van Bubbels & Babbels. Free
Clinic heeft samen met het Zorgbedrijf een sterk dossier ingediend dat
gestaafd werd met de nodige samenwerkingsakkoorden met het
merendeel van onze partners. De methodiek van Bubbels & Babbels is
ook verder onderbouwd vanuit de literatuur. Ook dit dossier werd
geselecteerd maar opnieuw herroepen door de procedureslag. We
wachten op de nieuwe oproep om het dossier nog versterkt opnieuw in
te dienen.



Ambulante begeleidingsprojecten voor meerderjarige Antwerpse
burgers met een verslavingsproblematiek.
Eveneens een projectoproep vanuit de stad. In eerste instantie hebben
we vanuit Free Clinic getracht een gezamenlijk en innoverend dossier te
schrijven met de 4 Antwerpse drughulpverleningscentra: De Sleutel,
Vagga en Adic. Het voorstel was een gemeenschappelijk aanmeldpunt
te organiseren en zoals de oproep vroeg verschillende vormen van
begeleiding aan te bieden. Helaas kozen ADIC en De Sleutel ervoor om
zelf een eigen project in te dienen. We dienden een innovatief dossier in
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Stad Antwerpen: vermarkting
De Stad Antwerpen en het OCMW hebben in 2016 12 projectoproepen
gelanceerd. Free Clinic heeft ingetekend op 4 van deze oproepen: Kadans
Wonen,
het
Zorghostel,
Ouderschapsbegeleiding
en
Ambulante
begeleidingsprojecten.
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samen met vzw Vagga. Dit project werd ook geselecteerd maar
onderging ook de procedurewals. We wachten op een nieuwe oproep en
zullen opnieuw voor een samenwerking gaan met de 3 andere partners.
Afwachten.

Vlaanderen: overgang van Riziv naar Agentschap Zorg en Gezondheid
Tegen 1-1-2019 zullen alle revalidatieovereenkomsten (dus niet alleen de
overeenkomsten verslavingszorg) onder bevoegheid komen van het
Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaanderen). In een tussenfase zal de
financiering verder lopen zoals vandaag, weliswaar met Vlaamse, aan het
Riziv equivalente structuren. Op lange termijn zal de financiering geregeld
worden via een eigen Vlaamse regelgeving waarbij mogelijk toegewerkt zou
worden naar persoonsvolgende financiering.
In 2016 volgden we de Vlaamse werven van nabij op. We vertegenwoordigen
de ambulante drugwerkingen op het Vlaams platform van de
revalidatieovereenkomsten.
Bouwproject De Nomaad

Vanaf half 2017 zullen hierin alle activiteiten van Activering, Buro Actief en de
spuitenpatrouille doorgaan of van hier vertrekken. We willen via deze weg
iedereen van harte bedanken die op welke wijze ook heeft bijgedragen aan het
verwezenlijken van dit bijzonder project dat zonder jullie nooit had kunnen
gerealiseerd worden.
Financiële situatie
In 2016 sloot de jaarrekening opnieuw af met een tekort. Dat werd
opgevangen door het terugnemen van in het verleden aangelegde
voorzieningen. We kiezen er voor om naast een reserve die we behouden als
buffer, ook deels te blijven investeren vanuit de opgebouwde voorzieningen in
de werkingen. Het wordt steeds moeilijker om reserves terug aan te sterken.
Voorzichtigheid in de toekomst is dus aangewezen.
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In 2016 werd onze droom voor een eigen
locatie van het activeringswerk eindelijk
bewaarheid. Met de actieve steun van
Collective
Fund
(Torfs,
Gijbels,
Durabrik en Quinx),
architectenbureau
Stramien
en
vele
onderaannemers werd een nieuwbouwproject gerealiseerd op een stuk grond van
de stad op Spoor Oost.
Een zeer
succesvolle crowdfundingsactie zorgde
voor de nodige middelen om dit gebouw volledig in te richten naar de noden
van onze doelgroep.
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Het Medisch Sociaal OpvangCentrum (MSOC) Antwerpen is een gespecialiseerd
ambulant centrum voor verslavingszorg met als kernopdracht het verbeteren van het
fysieke, psychische en maatschappelijke welzijn van druggebruikers. Om deze
kernopdracht te kunnen verwezenlijken biedt het MSOC een ruim aanbod aan
medische, psychosociale en psychologische hulpverlening. Tevens tracht het MSOC
eerder strategieën te ontwikkelen ter beperking van de schade door druggebruik dan
wel het bestrijden van het gebruik zelf. We hanteren daarbij een schadebeperkende
of ‘Harm Reduction’ benadering.

HET MSOC ANTWERPEN IN 2016

2016 was voor het MSOC een bewogen jaar. In verschillende etappes voortuitzicht van opschorting van de stedelijke middelen, bekendmaking van
nieuwe tenders zonder de werkvormen Mobiel Werk en werkondersteuning
(PROject), binnenhalen tender Ambulante begeleidingstrajecten en Kadans
Wonen - slingerde het team van onzekerheid en ontgoocheling naar hoop.
De recente vernietiging van de toewijzing Ambulante begeleidingstrajecten
deed die hoop weer teniet.
Hoe het ook zij, met of zonder de tender Ambulante begeleidingstrajecten, de
dienstverlening van het MSOC zal het vanaf 1 januari 2018 met vier voltijds
equivalenten minder moeten doen. De denkoefening rond deze reorganisatie
is nog bezig. De grote lijn is dat we ervoor kiezen om de openingsuren van de
locatie aan de Schijnpoortweg in te perken om een afgeslankt Mobiel Werk en
PROject te kunnen behouden. De verwachting is dat dit de werkdruk zal doen
stijgen. Daarnaast zet het wegvallen van de stedelijke middelen aan het
MSOC de keuze om mensen met of zonder verzekerbaarheid in behandeling te
nemen onder druk.
Kadans
In 2016 werd Kadans, de ketenaanpak voor dak- en thuislozen in Antwerpen,
operationeel met 2-wekelijkse casusbespreking. Vanuit het MSOC zijn 2
mensen vast lid van het operationeel team: Lieve De Weerdt en Jef Cas.
Verschillende hulpverleners van het MSOC nemen casusregie op zich. Er zijn
in 2016 9 aanmeldingen vanuit het MSOC gebeurd.
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Een bewogen jaar
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Populatie
In 2016 registreerden we 755 mensen: 696 cliënten deden een beroep deden
op het MSOC en 59 vrouwen kwamen op het PROject. Dit is het hoogste aantal
unieke personen ooit. Doorheen de jaren zien we telkens een schommeling: zie
tabel 2. Toch is het een opmerkelijk cijfer.
Op weekbasis geeft dit in het MSOC gemiddeld 266 verschillende cliënten
en in het PROject kwamen er gemiddeld
22 vrouwen per week.
Bovenstaande cijfers tonen aan dat mensen met een ernstige
verslavingsproblematiek de weg naar het aanbod van MSOC en PROject goed
weten te vinden.
Het totaal aantal prestaties in 2016 voor MSOC en PROject bedraagt
15004 (prestaties op jaarbasis : 52 weken = 288 patiënten per week). De
zogenaamde revalidatieweken zijn een maat voor de vergoedbare
hulpverleningscontacten. Het totaal aantal prestaties is licht gedaald ten
opzichte van vorig jaar. Dit cijfer staat in contract met het hoge aantal unieke
cliënten. We komen hier verder nog op terug.
Een groot deel van de 288 cliënten komen op het centrum langs voor de
methadonverstrekking. Op jaarbasis komen we voor 2016 gemiddeld op
162 verschillende mensen per week (range 153-177) aan wie op het MSOC
methadon verstrekt wordt.

Evolutie gemiddeld aantal cliënten waaraan
wekelijks op MSOC methadon wordt verstrekt
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Sinds 2011 merken we een verschuiving van methadonverstrekking op het
centrum naar de apotheek. Deze dalende trend lijkt zich nu te
stabiliseren.
Cliënten met verstrekking in de apotheek komen op consultatie bij de arts en
worden ook door andere hulpverleners opgevolgd maar de toediening van de
medicatie gebeurt in de apotheek. Cliënten ervaren dit vaak als een positieve
stap richting meer integratie in reguliere zorg en een toename van
levenskwaliteit. De dagelijkse verstrekking gebeurt niet langer in een
gespecialiseerd centrum maar in een apotheek kort bij huis en neemt daardoor
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Jongeren
De instroom van jongeren (-26j) is historisch laag. Jongeren met
drugproblemen komen niet gemakkelijk naar het MSOC met zijn oudere
populatie en het imago van de ‘zware junks’. Zij vinden wel iets vlotter de weg
naar Plug-INN en zo aangewezen worden jonge druggebruikers ook vanuit het
MSOC verwezen naar Plug-INN, de jongeren-werking die we sinds juni 2012
hebben opgericht. Deze werking richt zich op jonge mensen (16-25 jaar) met
problematisch druggebruik. Ondertussen draait Plug-INN verder op
kruissnelheid. Er komen daar gemiddeld 12 mensen per week. Plug-INN
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minder tijd in beslag. Zeker voor cliënten die zich in hun proces negatief
beïnvloed weten door contact met andere drugsgebruikers heeft het
apotheeksysteem duidelijke voordelen.
Deze feitelijke deconcentratie heeft ook gunstige effecten voor de
werkbaarheid binnen het MSOC. Doordat de vroegere piekmomenten binnen
de methadonverdeling vaak tot nervositeit en spanningen bij het cliënteel
zorgden, merken we nu minder conflicten en een rustigere sfeer (zie ook
verder bij sanctiebeleid). Dit rustiger klimaat laat meer individuele aandacht
voor cliënten toe.

1
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volgde in 2016 77 verschillende jongeren, waarvan 27 nieuwe instromers. Een
aantal van hen zouden wellicht naar het MSOC komen als dit alternatief voor
jongeren niet zou bestaan. De jongeren van Plug-INN tellen niet mee in de
prestaties van het MSOC. Sinds begin januari 2016 is Plug-INN verhuist naar
een nieuwe locatie. Free Clinic vzw. De werking heeft een onderkomen
gevonden in een zijstraat van het Sint Jansplein, Houwerstraat 7, 2060
Antwerpen.
Gebruikspatroon
Er is een evolutie in het gebruikspatroon. Internationaal zien we een
daling van het heroïnegebruik. Toch blijft Antwerpen tot hiertoe steeds een
grote scene van heroïnegebruik behouden. Er blijven nog steeds nieuwe
aanmeldingen met heroïnegebruik komen. Ook bij jongeren is er toch nog
steeds heroïnegebruik aanwezig. Dat kunnen we vaststellen bij de instromers
op Plug-INN: opiaten blijft een belangrijk product bij de aanmelding. Ongeveer
één derde van de jongeren van Plug-INN melden zich aan met
opiatengebruik als hoofdproduct.
Vrouwen
In het PROject zien we een groeiende workload. In 2016 maakten 59
vrouwen gebruik van het aanbod. In de Zeilstraat worden vrouwen in een
rustig kader door de ‘gastvrouwen’ onthaald en begeleid. De werking heeft
duidelijk zijn plaats gevonden in het globale landschap en krijgt veel externe
verwijzingen. De maximaal haalbare capaciteit qua opvangmogelijkheden met
de huidige personeelsinzet is wel bereikt. In de totale populatie binnen MSOC
en PROject bedraag het aandeel vrouwen 24,8 % (N=187) van het totaal.

Evolutie aantal unieke cliënten MSOC
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In 2016 vonden 110 unieke nieuwe cliënten de weg naar het MSOC.
Hieronder bevinden zich een aantal ex-Plug INN cliënten die ouder dan 25 jaar
werden. De behandeling van deze 25-plussers blijven we aanbieden op de
jongerenlocatie in de Houwaertstraat. Qua profiel sluiten de 25-plussers hier
beter aan en de meeste willen ook zelf de behandeling graag verderzetten op
de vertrouwde locatie. De subsidiëring verschuift van Plug INN naar de RIZIV
conventie van het MSOC. In de toekomst willen we deze Plug INN plus
werking verder uitbouwen.
Overlijdens
In 2016 telden we 15 overlijdens. Dat is een hoog aantal in de tellingen door
de jaren heen. De doodsoorzaken zijn erg verschillend: zelfmoord, leverlijden,
kanker, epilepsie, ouderdom … Bij 8 overlijdens is er sprake van een
overdosis.
Elk jaar betreuren we overlijdens die rechtstreeks of onrechtstreeks een gevolg
zijn van druggebruik. Het inzetten op overdosispreventie en gezondheidspromotie bij de actieve druggebruiker blijft noodzakelijk om dit verlies zo
veel mogelijk in te dijken.
Toenemende zorgnood bij een ouder wordende populatie
De gemiddelde leeftijd van het MSOC-cliënteel is ook in 2016 opnieuw
gestegen en bedraagt nu 43,2 jaar met een range van 23j tot 66j.
De gekende evolutie die we al jaren zien, zet zich in 2016 door.

Het blijft een bewuste keuze om de drempel van ons aanbod zo laag mogelijk
te houden. Concreet betekent dit dat we werken met ALLE mensen die
nood hebben aan een behandeling voor hun drugproblematiek. En dus
ook voor mensen zonder papieren of zonder wettig verblijfsstatuut.
Eind 2015 schreven we een visienota1 uit waarin we onze benadering van
mensen zonder wettig statuut uitgeschreven hebben.
In 2016 behandelden we op het MSOC 69 mensen zonder papieren. Dit is
een lichte daling t.o.v. 75 in 2014, en 79 in 2015. Dit zijn niet-Belgen zonder
rijksregisternummer. Zij maken 9,1% van de totale behandelgroep uit.
De financiële ondersteuning via de Dringende Medische Hulp (DMH) en de
stedelijke middelen werkdrukverlichting (Antennepost PROject) maakten deze
keuze mee mogelijk.
Voor 59 mensen zonder papieren kregen we tussenkomst via Dringende
Medische Hulp (DMH), goed voor 1.070 prestaties. Via de stedelijke middelen
kregen we ondersteuning voor omgerekend 1.560 prestaties. We leverden
557 prestaties zonder vergoeding.
De huidige verstrenging in de toepassing van Dringende Medische Hulp en het
wegvallen van de stedelijke middelen werkdrukverlichting (Antennepost

1

http://free-clinic.be/?p=3529
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Hoog aantal mensen zonder ziekteverzekering
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PROject) vanaf 1 januari 2018 zetten de keuze om voor elke persoon met een
drugprobleem toegankelijk te zijn onder druk.
PRESTATIES VAN HET MSOC: VERGOED en NIET VERGOED
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0

1198

0

1560

14185

1435

9,19

2011

16290

12696

11427

0

1263

0

1560

14250

2040

12,52

2012

16540

12696

11427

146

1122

163

1560

14418

2285

13,81

2013

15290

12696

11427

166

1103

390

1560

14646

580

3,79

2014

15025

12696

11427

0

1175

390

1560

14552

473

3,15

2015

15064

12696

11427

68

1201

390

1560

14646

418

2,77

2016***

15004

12696

11427

0

1070

390

1560

14447

557

3,71

* toevoeging aan het therapeutisch team van een 0,5vte psycholoog, in voege sinds 1-8-2012
** toevoeging aan het team van 2 vte, in voege sinds 1-7-2009

Endika Alabau Sarasola, Pascale Bierna, Stefan Bratovanov, Kristof
Bryssinck, Annick Broeckaert, Lieve Brosens, Wannes Buyst, Jef Cas, Carola
Daemen, Mara De Belder, Elke De Schans, Lieve De Weerdt, Marjan Dockx,
Robin Floro Fernandez, Jasper Janssens , Erik Helderweert, Marc Heymans,
Natalya Klebleeva, Ellie Kuipers, Griet Maertens, Daniëlla Mariën, Cathy
Matheï, Frieda Matthys, Hilde Moens, Marie Rombouts, Paul Schobre, Marlies
Torfs, Joris Van Acker, Elly Van Reusel, Audrey Vandevorst, Claire Vanmal,
Mieke Verbruggen, Saskia Verheyen, Martine Verschueren,
Greet Versmissen en Jo Wittoek
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*** voorlopige, deels geschatte cijfers voor 2016, de facturatie is op moment van verslaggeving (eind mei) nog lopend
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PROJECT is een ambulant en genderresponsief programma dat persoonsgerichte
zorg biedt in een kleinschalige en kindvriendelijke omgeving. We ondersteunen in
het herstel en de groei van deze vrouwen in relatie tot hun systeem en op de
verschillende levensdomeinen.

PROJECT IN 2016
Algemeen
2016 was het jaar van de sociale vermarkting. Dit bracht de nodige onrust met
zich mee evenals de vraag of onze werking zou kunnen blijven bestaan. Ook
de vrouwen die in PROject komen, merkten onze bezorgheden op en wilden
hierover geïnformeerd worden.
Het is een effect van onze
groepswerking dat de vrouwen
meer interesse krijgen in hun
omgeving en de actualiteit.
In 2016 steeg het aantal
(diverse) hulpvragen en dus
ook de tijdsinvestering per
cliënt op haar verscheidene
levensdomeinen. Familie wordt
ook meer betrokken bij de
behandeling.
Jaarverslag Free Clinic vzw 2016

Na uitstroom, zelfs jaren later,
contacteren ex-cliënten
ons
wanneer ze op een probleem
stuiten of een lastige periode
doormaken.
Dit
kan
via
eenmalige
counseling
en
telefonische
ondersteuning
opgevangen worden. Hierdoor
kunnen we herval vermijden en
de vrouwen ondersteunen in
hun groei naar herstel.

Collage van cliënten van PROject
over hoe ze werking beleven
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Aantal jaarlijkse contacten (conform de RIZIV conventie) sinds 200823
Periode

Aantal contacten
met cliënten
454
700
800
954
1065
1168
1088
1268
1132

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Aantal contacten
met verwanten
116
141
173
170
178
192
149
183
201

PROject had in 2016 contact met 59 verschillende cliëntsystemen, waarvan er
47 vrouwen het programma ononderbroken continueren. De contacten met
familie zijn toegenomen doordat partners/ouders meer uitgenodigd worden. Er
meldden zich 12 nieuwe cliënten aan, waarvan ongeveer 50% zonder
heroïnegebruik in het verleden. Hoofdproducten zijn vooral zware pijnstillers,
cocaïne en amfetamines.
We zien dat de tendens in gebruikspatroon waarmee vrouwen zich aanmelden
zich verder zet. In tegenstelling tot vroeger is bij aanmelding vaak geen sprake
meer van heroïnegebruik, actueel dan wel in de gebruiksgeschiedenis –
waardoor er niet steeds substitutiemedicatie wordt opgestart en waardoor
andere vormen van (medische) counseling zich aandienen.
9 cliënten stroomden uit na chronische ziekte, opname psychiatrie, overname
huisartsen, 2 cliënten zijn in 2016 overleden..
1400
1200
1000

contacten met cliënten
600

contacten met verwanten

400
200
0
2008

2009
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2011
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2016

Naast de reële contacten met vrouwen en hun omgeving zijn er ook veelvuldige telefonische
– en sporadisch e-mail contacten/consultaties en – hulpverleningsgesprekken.
3
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Dit vrouwspecifiek aanbod heeft doorheen de jaren zijn belang bewezen: een
hele groep vrouwen die zich kenmerkt door een ernstige middelenproblematiek
vindt in PROject een gepast antwoord. De stedelijke middelen voor deze
werking zullen wegvallen vanaf 1-1-2018. Free Clinic kiest er echter voor om,
ondanks het wegvallen van de middelen, deze dienstverlening niet te laten
verdwijnen. Er wordt een reorganisatie voorbereid van het volledige
hulpverleningsaanbod van de organisatie..

Jaarverslag Free Clinic vzw 2016

Natalie Claeys, Mara De Belder, Marjan Dockx, Marlies Torfs en Cathy Matheï
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SPUITENRUIL ANTWERPEN biedt aan injecterende gebruikers informatie en materiaal
met als doel schadelijke gevolgen van gebruik te beperken. Via het recupereren van
gebruikt materiaal wordt er ook preventief gewerkt t.a.v. de algemene bevolking en de
doelgroep. Spuitenruil is een belangrijk contactpunt voor actieve gebruikers.

SPUITENRUIL PROVINCIE ANTWERPEN IN 2016
Algemeen
Nadat het aantal verdeelde spuiten van vanaf 2011 systematisch daalde, zien
we vanaf vanaf 2015 zien we opnieuw een toename van het aantal
verdeelde spuiten.
In 2016 verdeelden we 239.687 spuiten in de provincie Antwerpen en
recupereerden er 246.123, met een recuperatiepercentage van 102% We
noteerden 6.497 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%).
De jaarlijkse bevraging van het spuitenruilcliënteel leert ons dat de
gemiddelde leeftijd van onze klanten 39.8 jaar is (81% mannelijk). We merken
een veroudering en een toename van het aantal mannen.

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). 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 fentanylpleisters (10%) zijn erg in trek.
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.
In 2016 namen 568 personen deel aan een vorming waarbij de inhoud
gefocust was op prikongevallen, spuitenruil en harm reduction
gerelateerde thema’s.

Jaarverslag Free Clinic vzw 2016

5% van de gebruikers van spuitenruil zijn jonger dan 25 jaar en 70% van de
bevraagden begon te injecteren voor de leeftijd van 25 jaar! Het vroegtijdig
bereiken van nieuwe injecteerders blijft een prioriteit.
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Differentiatie in het aanbod
Spuitenruil is voornamelijk ingebed binnen voorzieningen die werken met de
meer ‘gemarginaliseerde’ gebruiker. Plaatsen waar veel gebruikers/daklozen
elkaar ontmoeten. Niet alle mensen die drugs injecteren willen echter
geassocieerd worden met deze doelgroep en centra.
Om hier aan tegemoet te komen en meer differentiatie te brengen in het
bestaande aanbod openden we eind 2015 een bijkomend meer
neutraal/onafhankelijk spuitenruilpunt, Op deze nieuwe spuitenruil
locatie in het centrum van Antwerpen. werken we samen met de collega’s
van Plug INN jongerenwerking.
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.
Hepatitis C awareness
Tijdens de hepatitis C awareness week ‘Swab2 know’ lag de focus op het
aanbieden van screeningen en informatie over hepatitis C.

Jaarverslag Free Clinic vzw 2016

Nieuw dit jaar is dat we de mogelijkheid hadden om mee te werken met een
pilootproject van een bedrijf dat een toestel ontwikkelde om ter plaatste PCR’s
uit te voeren. Deze zeer specialistische test toont of het HCV virus geklaard is
dan wel dat het zich chronisch ontwikkeld heeft. Antwerpen heeft de kans
gehad om dit toestel mee uit te testen en gedurende de swab2know week ‘on
site’ PCR testen uit te voeren.
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Participatie van injecterende druggebruikers
Vanuit een schadebeperkende visie streven we naar een zo groot mogelijke
participatie van injecterende druggebruikers (IDG) bij spuitenruil. In
2016 werden gebruikers betrokken bij het identificeren, ontwikkelen en
promoten van HR strategieën.
Spuitenruil werkt 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.
Aanbevelingen
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.

Bijna een kwart van deelnemers aan Spuitenruil overleefden het afgelopen
jaar één tot meerdere overdosissen 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 2016
werd in samenspraak met verschillende hulpverleners en injecterende
gebruikers verder gewerkt aan de ontwikkeling van preventiemateriaal en de
opstart van een Naloxone project.
Werner Bosschaerts, Zoubeïr Khaldi, Anton Van Dijck,
Tonny Van Montfoort en Tessa Windelinckx
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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.
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SPUITENRUIL is door de Vlaamse Overheid erkend sinds 2001. Doel is om besmettelijke
aandoeningen (HIV/AIDS, Hepatitis B en C) en andere gezondheidsrisico’s te
voorkomen bij injecterende druggebruikers door de beschikbaarheid van
injectiemateriaal te verhogen. Spuitenruil geeft gerichte preventieboodschappen en wil
besmettingsgevaar bij de algemene bevolking voorkomen door recuperatie van gebruikt
materiaal. Spuitenruil is een belangrijk kanaal om in contact te komen met de
doelgroep en hen toe te leiden naar de hulpverlening.

SPUITENRUIL IN VLAANDEREN IN 2016
Algemeen

Jaarverslag Free Clinic vzw 2016

Spuitenruil is sinds 2001 een gevestigde waarde. Met uitzondering van een
terugval in 2012 en 2013 zagen we sindsdien het aantal verdeelde
materialen stijgen. In 2016 werden ongeveer 100.000 materialen meer
verdeeld dan bij aanvang in 2011. De grootste stijging was merkbaar in de
laatste drie jaar, sinds 2014. In 2016 verdeelden we 734 000 spuiten aan
mensen die drugs injecteren.
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De verdeling in de provincie Antwerpen kende een terugval in 2012-2014,
maar steeg daarna jaarlijks terug tot 240.000 spuiten in 2016. In VlaamsBrabant werden de meeste materialen verdeeld in 2014 en 2015. De
grootste stijging zagen we in de andere provincies. Oost-Vlaan-deren in
2011 met een verdeeld aantal van 135.000 naar 182.000 in 2016. WestVlaanderen (113 000 in 2011) steeg naar 162.000 in 2016. Limburg
verdubbelde het aantal verdeelde materialen van 32.000 in 2011 naar
88.000 in 2016.
Daarnaast steeg ook de recuperatie naar dan 100%. In 2011 bedroeg de
algemene returnrate nog 97.5%, terwijl dit in 2016 geëvolueerd is naar 107%
return. In alle provincies zien de dat de return boven de 100% is gekomen.

In 2016 continueerden we het dropboxenproject werd het verder uitgebreid naar
andere steden. Sinds 2016 is er in elke
Vlaamse provincie minstens één dropbox
aanwezig. De dropboxen zijn samen goed voor
een 1,3% van het totale Vlaamse
recuperatiecijfer. We zien dat de dropboxen
teven gebruikt worden om insulinenaalden
van de insulinepennen in te deponeren. Zo
worden de dropboxen door een ruimer publiek
gebruikt en werken ze ook destigmatiserend.

Jaarverslag Free Clinic vzw 2016

Dropboxen
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Vormingen
In 2016 bereikten we vanuit Spuitenruil Vlaanderen 602 personen met
één of andere vorming omtrent prikongevallen, preventie/ sensibilisering tot
meer diepgaande thema’s zoals omgaan met druggebruikers. Naast de
gegeven vormingen vanuit de Vlaamse Spuitenruil worden er heel wat
intermediairen bereikt door de terreinorganisaties.
Signalen en aanbevelingen
 We merken een sterke stijging van verdeelde injectiematerialen de
afgelopen twee jaar waardoor het budget voor de aankoop van deze
materialen niet langer volstaat.
 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 dient
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,…
 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.
We vragen een haalbaarheidsstudie naar het oprichten van
een
expertisecentrum voor hepatitis C en (injecterd)druggebruik.
Diverse organisaties zouden op dit expertisecentrum beroep kunnen doen
om samen de gepaste aanpak binnen de lokale context uit te werken. Een
piste is om dit expertisecentrum te verbinden aan de partnerorganisatie
Spuitenruil.

Een uitgebreid en gedetailleerd jaarrapport van Spuitenruil Vlaanderen kan u
terugvinden op: http://free-clinic.be/free-clinic/spuitenruil/achtergrondinfospuitenruil-en-harm-reduction/

Jaarverslag Free Clinic vzw 2016

Tessa Windelinckx
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HET C-BUDDY-PROJECT heeft als doel een buddy-systeem te implementeren
specifiek voor (ex)druggebruikers met hepatitis C.

Algemeen
Het C-Buddy-project heeft als doel een buddy-systeem te implementeren
specifiek voor (ex)druggebruikers met hepatitis C. Wanneer het systeem
ontwikkeld/aangepast is aan de specifieke noden van de doelgroep zal er een
uitgebreide vormingsmodule ontwikkeld worden en een constante
coaching gegeven worden aan ervaringsdeskundigen die als buddy aan de
slag kunnen met hun ‘peers’. ‘De doelgroep van C-Buddy-project zijn
mensen die drugs gebruiken (gebruikten) (PWUD4) en besmet zijn met
het hepatitis C virus. Het project biedt ondersteuning aan mensen in
verschillende fases van dit proces. Preventief in samenwerking met
Spuitenruil, motiveren tot screening en behandeling i.s.m. de
drughulpverlening, ondersteuning tijdens de behandeling i.s.m.
specialisten. Om praktische redenen richten we ons op mensen uit groot
Antwerpen. Het publiek van het MSOC vormt het grootste deel van de
doelgroep, maar het C-Buddy project staat ook open voor cliënten van andere
drughulpverleningscentra of voor mensen die geen contact (meer) hebben met
de drughulpverlening.
Resultaten (sinds heropstart in november 2015)

Huidige stand van zaken november 2015- april 2017:
November 2015-april 2017
Lopende afspraken behandeling
Behandeld
Opvolging/info C-buddy / wachtend op behandeling

4

PWUD = people who use drugs, mensen die drugs gebruiken.

N
34
15
43

%
36,9
16,3
46,7
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Het is moeilijk te voorspellen hoeveel mensen ondersteuning nodig hebben, dit
is zeer sterk afhankelijk van hun eigen context en van het aantal aanvragen
tot screening en/of behandeling. Eind 2016, bijna één jaar na de heropstart,
merken we een duidelijke stijging van aanvragen.
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Posterpresentatie van C-Buddy-project op international Hepatitis C-congres.
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Enkele zaken waar het C-Buddy project bij bijdraagt.
 Het project maakt dat er weinig tot geen uitval is van mensen die de
behandeling starten. Elke PWID heeft tot nu toe dit proces succesvol
kunnen afronden. Compliance, of de mate waarin afspraken worden
opgevolgd, is één van de belangrijke zaken in deze behandeling.
 Gezien de hoge kostprijs van de behandeling (30 000 tot 50 000€ enkel aan medicatie) is het van groot maatschappelijk belang dat deze
PWUD die de behandeling aangaan met maximale zorg omringd
worden. Het C-Buddy-project verhoogt de kans dat een gestarte
behandeling volgehouden wordt en succesvol kan afgerond worden.
 Indien er meer en meer PWUD de behandeling kunnen starten en
waarschijnlijk succesvol kunnen afronden zien we op lange termijn een
 Door
een
nauwe
samenwerking
met
de
MSOC
referentieverpleegkundige en het spuitenruilproject wordt er extra ingezet
op preventie (zowel voor een eerste besmetting als een mogelijke
herbesmetting) , screening en nazorg

Awarenesweek
Ook in 2016 namen we actief deel aan de internationale swab2knowweek. Gedurende deze week werd met 120-tal personen en dialoog
aangeaan over de risico’s van besmettelijke aandoeningen, meer concreet
hepatitis C, over de behandelingsmogelijkheden, etc.
46 personen (9 vrouwen en 37 mannen) werden gescreend waarvan 26 met
een speekseltest en 20 die onmiddellijk een PCR deden en 1 persoon een PCR
na een positieve reactie op de speekseltest.

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).
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 echter niet evident om mensen
te motiveren zich te laten screenen, zeker wanneer er sprake is van een
bloedafname.

Griet Maertens, Tessa Windelinckx
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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
personen aangetroffen – dit is 15% van de personen die gescreend werden.
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GRI

Bubbels & Babbels biedt een intensieve vorm van zorgcoördinatie of
casemanagement aan gezinnen met jonge kinderen waarbinnen sprake is van een
drugproblematiek bij één of beide ouders. Daarnaast werkt Bubbels & Babbels rond
deskundigheidsbevordering van intermediairen en studenten rond de problematiek
van druggebruik en ouderschap.

BUBBELS & BABBELS IN 2016
Algemeen
2016 was voor Bubbels & Babbels wederom een turbulent jaar. Naast een
personeelswissel in 2016 ook geheel onverwachts de boodschap dat we
dienden te werken aan een afbouwscenario omdat het project na 15 jaar
mogelijks niet verlengd ging worden. Dit nieuws sloeg binnen het team in als
een bom. We voelden ons zich geheel miskend in de jarenlange inzet voor een
bijzonder moeilijke en kwetsbare doelgroep. De onzekerheid en het ontbreken
van elke vorm van evaluatie van het project alvorens te beslissen om het “in
de markt” te zetten voelde zeer bitter aan.
Ondanks deze onzekerheid en het feit dat collega’s van het team in vooropzeg
geplaatst werden, is het team toch voluit blijven gaan. Dit was geen evidentie
en bij deze is een woordje van dank aan de casemanagers hier dan ook op
zijn plaats. Ze hebben het project en het begeleidingswerk overeind gehouden
in zeer moeilijke omstandigheden, in die mate dat de cliënten zelf hier quasi
geen hinder van hebben ondervonden. De toestroom van cliënten die in 2016
de weg naar Bubbels & Babbels vonden nam zelfs toe wat maakte dat we
voor het eerst sinds jaren ook cliënten op een wachtlijst dienden te plaatsen.

In 2016 werden er 31 nieuwe cliënten of cliëntsystemen aangemeld bij
Bubbels & Babbels. Dit is een stijging van +- 20% t.o.v. 2015. Na
vraagverheldering en intake leidden 15 van deze aanmeldingen tot een
effectieve opstart van een begeleidingstraject. Dit kan deels verklaard
worden door de langdurige afwezigheid van een collega waardoor in die
periode tijdelijk met een wachtlijst diende gewerkt te worden.
Daarnaast werden naast de 15 nieuwe trajecten in 2016 eveneens nog 19
cliënten begeleid die de vorige jaren werden opgestart, een hoger aantal
overgedragen begeleidingen dan de jaren
voordien. Globaal werden in 2016 door Bubbels & Babbels 34 cliënten of
cliëntsystemen intensief opgevolgd. In de loop van 2016 werd de
begeleiding bij 14 cliënten of cliëntsystemen afgerond.
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Intensief Casemanagement / Contactherstel
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Deskundigheidsbevordering
In 2016 werd de tijd en energie m.b.t. deskundigheidsbevordering voor een
belangrijk stuk besteed aan het maken van ondersteunend beeldmateriaal
omtrent “Opgroeien in een gezin onder invloed”. Naast het maken van 5
themafilmpjes werd tevens een handleiding gemaakt om hulpverleners te
ondersteunen die met de filmpjes binnen hun setting aan de slag willen gaan.
Dit beeldmateriaal is uitgewerkt ter bewustwording, ondersteuning en
sensibilisering van ouders en kinderen die opgroeien in een situatie
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Van alle 34 cliëntsystemen waar in 2016 rond gewerkt is, werd bij ongeveer
40% of 14 cliëntsystemen zowel met de vader als moeder intensief
gewerkt. Bij de 20 andere cliëntsystemen was steeds maar één ouder actief
betrokken, ofwel omdat deze ouder alleenstaand was, dan wel omdat de
partner niet mee betrokken wenste te worden.
Als we kijken naar de specifieke hulpvraag van deze 34 begeleidingen
waar in 2016 rond gewerkt is, dan zien we een verhouding van 27/34
intensief casemanagement en 7/34 contactherstel. De begeleidingen die
vertrekken vanuit een contactherstelvraag zijn vaak minder intensief.
Gekeken naar de wijze waarop cliënten bij Bubbels & Babbels terecht
komen, valt op dat in 2016 4 cliënten zelf het initiatief namen om zich
terug bij Bubbels & Babbels aan te melden. Dit “opnieuw aanhaken” van
cliënten is voor ons belangrijk omdat het aangeeft dat we, ondanks de
moeilijke thematiek en lastige boodschappen die we vaak moeten geven, er
toch in slagen een goede vertrouwensband op te bouwen met onze cliënten.
Verder zien we dat we dat het MSOC of PROject (Free Clinic) het afgelopen
jaar in 1 op de 3 begeleidingen betrokken was. Dit aandeel is de laatste
jaren groeiende, wat tevens wijst op een toename van de ernst /complexiteit
van de problematiek van de gezinnen waar binnen Bubbels & Babbels mee
gewerkt wordt. Vaak gaat het over cliënten waar bij aanmelding nog geen dan
wel een zeer beperkt hulpverleningsnetwerk actief is. Voor de betrokken
casemanagers is de opstart van het casemanagement bij deze cliënten dan
ook vaak een zeer intensief proces.
Opvallend is verder ook bijna drie kwart van onze ouders onder toezicht
staan van de jeugdrechtbank. Dit is een aanzienlijk hoger cijfer dan de
vorige jaren. Logischerwijze is er ook een grote betrokkenheid van de
ambulante en residentiële drughulpverlening.
Als we kijken naar alle begeleidingen waar in 2016 rond gewerkt werd, dan
zien we slechts dat 28% van alle kinderen van deze ouders bij aanmelding
thuis verbleven. Dit is de helft minder dan de vorige jaren. Ook dit is een
aanwijzing dat de problematiek van de gezinnen waar we mee werken
ernstiger is dan de voorgaande jaren en verklaart dus ook de toegenomen
betrokkenheid van de sociale dienst jeugdrechtbank.
De overige 72% van de kinderen verbleef bij de andere partner, bij familie of in
een pleeggezin of voorziening. Opvallend is dat er binnen eenzelfde gezin
zowel kinderen thuis verblijven terwijl en andere kinderen in een voorziening
of pleeggezin verblijven. Verder zien we dat de helft van kinderen van de
gezinnen die we begeleiden jonger is dan 7 jaar.
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waarbinnen drugsmisbruik aanwezig is en/of een risico vormt. De filmpjes
kunnen apart of samen vertoond worden aan de kinderen en aan hun
ouders of andere relevante opvoeders. Het doel is om het thema
ouderschap en druggebruik bespreekbaar te maken en de veerkracht
van deze kinderen te vergroten. Daarnaast willen de filmpjes ook de
betrokken hulpverleners handvatten aanreiken om met deze ouders en hun
kinderen aan het werk te gaan
Deze
filmpjes
kan
je
bekijken
en
downloaden
op
www.oudersonderinvloed.info, een website die we het komende jaar verder
willen uitbouwen als infoportaal omtrent deze thematiek.

Daarnaast werden 165 studenten bereikt via vnl. gastcolleges in
hogescholen. Met de vormingen en intervisiebijeenkomsten aan
intermediairen bereikten we 253 hulpverleners. Naast bovenstaande
vormingen en coachingsopdrachten werden door het B&B-team in 2016
eveneens nog een 40-tal advies- en consultvragen telefonisch beantwoord.
Vanuit Bubbels & Babbels namen we in 2016 ook de eindredactie op ons van
de periodieke nieuwsbrief Exponent van de Expertisegroep Ouders onder
Invloed.
Soetkin Claes, Han Mariën, Dirk Rombouts, Diane Slootmans
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Toonmoment van het ondersteunend beeldmateriaal in Museum M in Leuven op 13 mei 2016
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Plug-INN is een laagdrempelige onthaalwerking voor jonge risicogebruikers (16-25
jaar). De onthaalwerking staat garant voor een kleinschalig, onvoorwaardelijk,
anoniem informatie- en hulpverleningsaanbod met gratis doktersconsultatie.

Plug-INN in 2016
Algemeen
Begin 2016 is Plug-INN verhuist naar een nieuwe locatie meer centraal in het
stadscentrum vlakbij het Sint Jansplein waar wekelijks meerdere markten
doorgaan. Het is een stek met veel passage wat bijdraagt tot anonimiteit en
mogelijk stigma tot een minimum beperkt. Onze gekende jongeren hebben de
verhuis goed verteerd. Zij vinden het gebouw en de buurt aangenamer. Onze
ontvangstruimte heeft een hoog huiskamergehalte wat de gemoedelijke en
geruststellende sfeer ten goede komt. Nieuwe jongeren vinden de locatie ook
relax en ongedwongen. De ligging van ons pand is dichter bij de
universiteitsbuurt waarmee we op termijn onze doelgroep willen verruimen.
We maken onze acties en ideeën kenbaar via onze Facebook-pagina’s die
regelmatig bezocht en ‘geliked’ worden door onze bezoekers. Onze
openingsuren bleven in 2016 ongewijzigd. Enkel op vrijdag bieden we
voortaan ook de mogelijkheid om op afspraak te komen.
Registratiecijfers
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Van de nieuwe aanmeldingen in 2016 waren 20% van niet-Belgische
origine. Tot op heden bereikten we 24 nationaliteiten in Plug-INN. Het
aandeel meisjes onder de nieuwe aanmeldingen bedroeg bijna een kwart.
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De gemiddelde leeftijd van de Plug-INN-bezoeker stijgt jaarlijks. Dit is
enerzijds het gevolg van de langdurige trajecten maar evenzeer doordat een
aantal jongeren die de leeftijdsgrens (25 jaar) bereikt hebben niet uitstromen
naar andere reguliere (drug)hulpverlening. Regelmatig komen jongeren
met een partner die buiten onze leeftijdscategorie valt. Om hier een antwoord
op te bieden starten we in 2017 nog met een Plug-INN+ werking voor 26jarigen en ouder. De methodiek en de locatie blijven behouden. Deze 26+werking zal gefinancierd worden met middelen van het MSOC (Free Clinic)
gebeuren.
In 2016 kwamen 77 bezoekers waarvan 27 voor eerste keer. We konden
weer een aantal trajecten succesvol afronden en een aantal
doorverwijzingen naar andere regionen in het Vlaamse land realiseren. Zo
weken een aantal jongeren uit naar Oost- en West-Vlaanderen en naar de
Kempen. Enkele jongeren gingen al dan niet gedwongen hun geluk beproeven
in het buitenland (Portugal, Bulgarije & Wit Rusland).
De leeftijdsrange bij de nieuwe aanmelders in 2016 ligt tussen 16 en 32
en gemiddelde leeftijd bedraagt 23 jaar, 21,3jaar zonder de “overjaarse”
partners.

Op een totaal van 193 intakes (2012-16) rapporteerden 45 bezoekers ooit/huidig IVgebruik.
5
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Cannabis blijft het belangrijkste hoofdproduct bij aanmelding terwijl
heroïne nog een opmerkelijke tweede plaats inneemt. De mogelijkheid tot
substitutiemedicatie die Plug INN biedt zal daar niet vreemd aan zijn. 2016
bracht 7 (zeven) nieuwe intraveneuze gebruikers (IV) in contact met onze
dienst 5. Respectievelijk waren er 16 verschillende doorverwijzers.
“Vrienden” zijn nu onbetwist de meest voorkomende doorverwijzer, zeker
wat opiaten betreft. Cannabis daarentegen wordt vooral door externe
aanmelders aangemeld, gepaard gaand met een al dan niet probleemervaring
van de bezoeker zelf.
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Internationale samenwerking
In 2016 heeft Plug-INN actief deelgenomen aan verschillende workshops van
YODA (Youth Organisations for Drug Action). We organiseerden en waren
tevens de gastheer voor de eerste workshop die we inhoudelijk mee vorm
gaven. Het thema was “Harm Reduction for Youngsters”. De volgende twee
workshops gingen respectievelijk in Warsaw en Budapest door. Iedere
workshop werd bijgewoond door een of twee van onze bezoekers. De
opgedane ervaring vertaald zich in onze eigen werking. Onze bezoekers
krijgen zicht op het “providers”-perspectief en de providers op het “service
users”-perspectief wat een meerwaarde levert voor beide partijen.
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In 2016 stegen de contacten met hulpverleners met ruim 18 % (+112
contacten) en de contacten met de dokters met ruim 5% (+23 consultaties).
Daarnaast onderhielden we contacten via een 59-tal Facebook-chats en
registreerden we 45 outreachcontacten. Via onze module EHBDu’s en
aanwezigheid op o.a. zomerpatio, winteropvang, Betonne Jeugd,… bereikten
we 68 jongeren.

3
2

Internationale YODA-bijeenkomst op Free Clinic

2016 was weer een goedgevuld jaar wat ons nieuwe uitdagingen bracht.
Gokken, gamen en NO2 verruimde onze blik en geest. Het noopte ons tot
overleg en samenwerking wat sowieso onze sterkte is. In het voorjaar van
2018 plannen we onze tweede studiedag met een lokale en een regionale
schets/denkoefening.
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Kristof Bryssinck, Erik Helderweert, Mieke Verbruggen,
Joris Van Acker, Ellie Van Reusel, Tessa Windelinckx
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Het extramuraal werk van Free Clinic vzw omvat het Activeringsproject, Buro
Aktief en de Spuitenpatrouille. Deze werkingen worden in de loop van 2017
inhoudelijk als fysiek samengebracht binnen een nieuw integraal concept “De
Nomaad” dat vertrekt vanuit een gelijknamig nieuw gebouw op Spoor Oost.

HET ACTIVERINGSPROJECT, BURO AKTIEF EN DE
SPUITENPATROUILLE OP WEG NAAR DE NOMAAD
2016 was een bijzonder jaar voor de werkingen van De Nomaad. Zo werden
we werden geconfronteerd met langdurige ziekte van een aantal
personeelsleden en zagen we rond ons tal van partnerwerkingen “vermarkt”
wroden. Maar we kregen door een uniek samenwerkingsverband met
verschillende bedrijven binnen het Collective Fund we na 12 jaar eindelijk
zicht kregen op een eigen huis: De Nomaad. We trokken er tevens een week op
uit om een nieuw kader te creëren waarbinnen we ons werk binnen al deze
veranderingen zo goed mogelijk kunnen blijven uitvoeren.

Naast de Winterdagopvang, die ondertussen bijna een evident project voor
ons geworden is, kregen we dit jaar ook de vraag naar het opstarten van een
zomerpatio. Deze zomerpatio bleek de nieuwe uitdaging van het jaar. Op
vraag van de Stad en in samenwerking met Outreach werd er gezocht naar
een initiatief om de overlast in de binnenstad terug te schroeven maar
tevens een waardevol alternatief aan te bieden aan de gasten. Naar
analogie met de talloze zomerbars die de stad rijk is in de zomer werd
onze Zomerpatio vormgegeven: een hangplek in de stad waar onze gasten
meer dan welkom zijn, waar we samen investeerden in de organisatie en het
goede verloop ervan.
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Zomerpatio en Winterdagopvang
Het veldwerk kreeg zoals steeds de zwaarste klappen te verwerken en
verdween in tijden van grote drukte meer dan eens naar de achtergrond. Toch
gaf het experiment met de Zomerpatio ons hierin een nieuwe én meer dan
geslaagde kans. We stelden een aantal doelgroepvrijwilligers aan die, tijdens
de periode van de Zomerpatio, de verbinding tussen de straat en de werking
maakten.
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Artikel uit Het Nieuwsblad – 5 augustus 2016
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Tijdens de Winterdagopvang 2015-2016 die liep tussen 1 december 2015
en 31 maart 2016 registreerden we in totaal 10.474 bezoekers waarvan
1.500 vrouwen. 839 personen maakten ook gebruik van de winterdagopvang
om te komen slapen op matjes die ter beschikking gesteld werden. Gemiddeld
kwamen er dagelijks 86 bezoekers langs.
De Zomerpatio was geopend tussen 15 juli en 1 september 2016 en kende
een totale opkomst van 3150 bezoekers waarvan 453 vrouwen. 225
personen maakten gebruik van de accommodatie om tijdens de dag te komen
slapen.
Binnen beide projecten werd duidelijk dat we stilaan een beroep mogen en
kunnen doen op een vaste kern van vrijwilligers die zich op diverse
terreinen met hart en ziel en zeer veel enthousiasme inzetten voor onze
werking.
Activiteitenaanbod
De activiteiten blijven onderverdeeld in vrijblijvende activiteiten zoals
zee/zoo/film/verzorging… met daarnaast de Lange Termijn Projecten
(LTP): sport, theater, stadsgidsen, die een opbouw kennen in tijd en aanbod.
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In de keuken van de winterdagopvang
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Verder is er een tweewekelijks vrouwenaanbod en nemen we deel aan een
aantal Buurtactiviteiten: Lentepoets, Muziek in de Wijk en het Winterfeest.
In 2016 werden er 39 vrijblijvende activiteiten ( zee/ zoo/ film/...)
georganiseerd waar globaal 821 gasten aan deelnamen.
In het kader van de Lange Termijn Projecten blijft sport (voetbal Antwerp
streetboys, Noord, Zuid en Fitness ) een belangrijk aanbod dat in 2016 goed
was voor 120 verschillende activiteiten voor1568 deelnemers.
Daarnaast werd ook de nodige tijd uitgetrokken voor overleg en
dossiervoorbereiding voor ons theaterproject dat in 2017 van start zal gaan.
Met het stadsgidsenproject ‘Antwerp Blueprint’ verzorgden we 10 geleide
wandelingen en 1 opleiding (6 weken)..
Verder organiseerden we in 2016 ook 30 activiteiten met de Vrouwenclub
waar 154 vrouwen aan deelnamen.
Buro Aktief
Bij Buro Aktief werd er eveneens verder gewerkt binnen de bestaande
contouren: driemaal per week kunnen gasten langskomen in ’t Kot voor de
verdeling van de opdrachten. Ze kunnen maximaal twee maal per week
twee uur aan een opdracht voor Buro Aktief of de Spuitenpatrouille werken.
Maandelijks is er een werklunch en elke twee maanden wordt aan deze
werklunch een vorming gekoppeld.
Er waren 87 Buro Aktievers aan de slag dit jaar. Een groep die bestaat uit
20 % vrouwen en 80 % mannen en waarvan de meerderheid tussen 30 en
50 jaar oud is. 76 % is Belg (of genaturaliseerd of heeft een dubbele
nationaliteit) en 74 % heeft een woonst (zonder de kwaliteit van deze woonst
te bevragen).

In 2016 vonden er 690 opdrachtmomenten (= soep maken/
buurthuispoets/ onderhoud bij Verbeke Foundation/ …) plaats en
4
vormingen. Eén opdracht heeft gemiddeld 5 opdrachtplaatsen.
In totaal werden door Buro Aktief 3439 opdrachtplaatsen (+ 4 vormingen)
aangeboden door Buro Aktief, wat neerkomt op 595 opdrachtplaatsen meer
dan in het jaar 2015. Van deze opdrachtplaatsen werd ongeveer 65% (t.o.v.
80% in 2015) ingevuld door Buro Aktief vrijwilligers. 35% van de
opdrachtplaatsen werden niet ingevuld.
Van de 70 aangeboden werkplaatsen per week werden er gemiddeld 46
ingevuld. Gemiddeld vonden er wekelijks 14 opdrachten plaats.
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Tijdens 118 werkverdelingsmomenten (’t Kot) kregen 1610 gasten een job
of info aangeboden. We organiseerden ook 10 werklunches waarvan 4 met
vorming en één bedankingsetentje
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Rekening houdend met de doelgroep van Buro Aktief, wordt er niet gestreefd
naar 100% bezettingsgraad. Buro Aktief wijst net op de eigen
verantwoordelijkheid van gasten om op een goede manier aanwezig te zijn op
hun opdracht. Gasten worden gevraagd om liever niet te komen, uit respect
voor de groep, dan wel in ‘slechte staat’ aanwezig te zijn.

Volgende categorieën binnen de opdrachten werden aangeboden:
buurtfeesten opbouw/afbraak, catering, groenonderhoud, kampvoorbereiding,
klussen allerlei, poets en onderhoud, stadsgidsen, Spuitenpatrouille en VAP,
streetboys@work.
Spuitenpatrouille
De Spuitenpatrouille gaat twee maal per week op pad om zwerfspuiten van
het openbaar domein te verwijderen. Ze hebben een aantal ‘Hot Spots’
waarlangs hun toer loopt. Daarnaast gaan de mensen die functioneren
binnen het systeem van VAP (vast aanspreek punt) zelfstandig op pad binnen
een bepaald gebied. Verder worden er extra opdrachten gedaan op vraag van
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Toch lijkt hier vooral ook een overaanbod aan opdrachten tijdens bepaalde
periodes van het BA-jaar de oorzaak van dit lage bezettingscijfer. Dit
overaanbod situeert zich voornamelijk in het derde kwartaal waar we de
extra opdrachten van de Zomerpatio en de opbouw van de pleinfeesten, alsook
het opknappen van ’t Vlot bovenop het vaste aanbod kregen. We kiezen ervoor
om zelfs in de drukkere periodes ook de vaste opdrachtgevers te blijven
bedienen, aangezien we deze vaste plekken wel nodig hebben op andere
momenten in het jaar.
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verschillende diensten (spuitenarm maken van een woning die ontruimd zal
worden, vervallen loods spuitenarm maken voor het Offerfeest…) en wordt er
twee maal per jaar extra geïnvesteerd in een apart sensibiliseringsmoment.
In 2016 werden door de Spuitenpatrouille 20.349 spuiten geruimd op
openbare wc’s, parkings, premetrostations in Antwerpen Noord, parken… . Er
werden 261 verschillende VAPmomenten georganiseerd.
Toekomst
De 2 belangrijkste knelpunten (bezetting opdrachten + opkomst én de hoge
werkdruk voor het personeel) zullen een grote uitdaging vormen in het nieuwe
werkjaar.
Met het oog op de opstart van De Nomaad zullen we de bestaande projecten
nog meer op elkaar dienen af te stemmen en zullen de diverse werkvormen
meer en meer ineenvloeien. De inhoudelijke werking, de verhouding tot ons
“moederhuis” dat nu onze directe buur wordt, de buurt maar ook de
investeringen in de ‘oude’ buurt zullen vorm moeten krijgen. Daarnaast stelt
zich de vraag: hoe verder met onze andere kinderen? Kan de
winterdagopvang al op eigen benen staan, zal deze nog nodig zijn in de
veranderende context van onze stad, - krijgt de zomerpatio voldoende kansen
om onder onze vleugels verder te groeien?
Kortom: een uitdagend 2017 staat voor de deur.
Sulliman Akajjouâ, Pia Claessens, Johan De Veylder, David Huijgens,
Luc Martens, Dolores Serrano, Ivo Thery en Marein Wellens
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Chantal Bastiaans, Steven Cruypelans, Manuel Felpete, Patrick Marijnissen
Geert Torremans, Joeri Van Besauw, Bart Van Melkebeke en Anton Van Dijck
(tijdelijke medewerkers Winterdagopvang 2015-2016 en Zomerpatio)
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FREE CLINIC VZW IN 2016
Algemeen
Op 31 december 2016 waren er 57 medewerkers (43,49 VTE) bij Free Clinic
vzw tewerkgesteld waarvan 18 voltijds, 25 deeltijds, 12 halftijds en 2 minder
dan halftijds. Gemiddeld werkten zij 28,9 uren per week.
Free Clinic vzw werd in 2016 gesubsidieerd door
- het RIZIV
- het OCMW Antwerpen
- het Stedenfonds
- Reguliere middelen van de Stad Antwerpen
- Sociale Maribel
- Vlaamse Gemeenschap
Ook vanuit eigen middelen van de vzw worden de personeelskosten
aangevuld.
Wijzigingen personeel in 2016
Bubbels & Babbels
Ginette Jansegers verliet Bubbels & Babbels
Soetkin Claes vervoegde het team vanaf mei 2016

Endika Alabau Sarasola en Elke De Schans startten als verpleegkundige
Wannes Buyst werkte tijdelijk als psychosociaal hulpverlener
Mara De Belder startte als psycholoog.
Elly Van Reusel kwam terug als arts voor een vervanging zwangersschapsrust
(Mieke Verbruggen).
Jef Cas startte als teamleider hulpverlening
De Nomaad (Activeringsteam, Buro Aktief en Spuitenpatrouille)
Marie De Povere verving Dolores Serrano tijdens haar zwangerschapsrust.
Chantal Bastiaans, Johan De Veylder, Manuel Felpete, Geert Torremans, Joeri
Van Besauw en Anton Van Dijck werkten tijdelijk mee in de Winterdagopvang
2015-2016.
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MSOC
Carola Daemen, Gulcan Kurnaz, Seppe De Smet en Paul Schobre gingen uit
dienst.
Marc Heymans was de eerste gepensioneerde medewerker binnen Free Clinic.
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Chantal Bastiaans, Steven Cruypelans, Johan De Veylder, Patrick Marijnissen
en Bart Van Melkebeke werkten mee in de Zomerpatio.
Chantal Bastiaans, Steven Cruypelans, Patrick Marijnissen,Fred Van Damme
en Bart Van Melkebeke werkten mee in de Winterdagopvang 2016-2017.
PROject
Natalie Claeys verliet het PROject.
Spuitenruil
Anton Van Dijck werkte tijdelijk mee binnen Spuitenruil
De teamsamenstelling Plug-INN en de omkadering bleef in 2016 onveranderd.
Vzw-organen

Algemene Vergadering (samenstelling op 27-11-2016): 37 leden
Voorzitter Jan De Ridder
Carl Adams, Pascale Bierna, Jan Bogaerts, Nico Bogaerts,Werner
Bosschaerts, Lieve Brosens, Kristof Bryssinck, Bart Conix, Mia Crollet,
Kathleen Debruyne, Tom Decorte, Thomas Decreus, Ives Delespaul, Jurgen De
Vos, Lieve De Weerdt, Niek Everts, Paul Eylenbosch, Heidi Holvoet, Ellie
Kuipers, May Leenaerts, Cathy Matheï, Johan Renard, Dirk Rombouts, Tino
Ruyters, Ronny Servaes, Lieven Tiebos, Joris Van Acker, Anne Mie Van
Cauwenberghe, Inge Van Gaal, Guido Van Hal, Claire Vanmal, Tonny Van
Montfoort, Anne Mie Vermassen, Sara Waelbers, Tessa Windelinckx
Administratieve en logistieke ondersteuning
Directie: Tino Ruyters en Ronny Servaes
Staf: Dirk Rombouts
Administratie en logistiek: Ronny Servaes, Annick Broeckaert, Sander
Bruyneel, Natalya Klebleeva, Michele Klewais, Ronan Van Bosch en Ingrid
Verbeeck.
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Raad van Bestuur
Jan Bogaerts (tot mei 2016)
Nico Bogaerts
Bart Conix, voorzitter
Jurgen De Vos
Paul Eylenbosch (tot mei 2016)
Katleen Peleman (vanaf mei 2016)
Johan Renard
Inge Van Gaal (vanaf mei 2016)
Anne-Mie Van Cauwenberghe
Guido Van Hal
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Volg ons op Facebook:
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Of op www.free-clinic.be
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