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JAARVERSLAG VERSLAVINGSKOEPEL KEMPEN 

VZW 
 

Met dit jaarverslag willen we u een 

overzicht geven van de meest belangrijke 

evoluties in en data van de werking van de 

Verslavingskoepel Kempen VZW.  

In alle beschreven onderwerpen is er een 

verandering opgetreden of is er progressie 

gemaakt. We hopen dat het lezen niet 

alleen de informatie geeft die u verwacht 

maar u ook meeneemt in de visie en missie, 

namelijk een continue inzet om een betere 

zorg of ondersteuning te geven aan 

personen met een verslaving, hun naasten en 

de betrokken hulpverleners. 

 

 

 

A. PARTNERS 

De partners werden in 2021 uitgebreid met 

12 steden en gemeenten. Naast stad Geel, 

gemeente Laakdal, Olen en Vorselaar, 

engageerden steden Herentals, 

Hoogstraten en Turnhout en gemeenten 

Arendonk, Kasterlee, Mol, Merksplas, 

Oud-Turnhout, Rijkevorsel en 

Westerlo/Herselt/Hulshout zich om de 

werking bij hen mee uit te bouwen. Er 

werden 4 bijkomende contactgroepen 

(totaal nu 9) en 7 nieuwe contactpunten 

opgericht.  

U kan de partners raadplegen op 

https://verslavingskoepel.be/contactgroep

/index.php .  

 

 

 

 

 

Prijs Mentale Gezondheidszorg in de Eerste Lijn Koning 

Boudewijnstichting 23 februari 2021 

 

B. ORGANISATIE VERSLAVINGSKOEPEL 

KEMPEN VZW 

1. ORGANISATIE VAN DE 

ERVARINGSDRAGERS VERSLAVING 

Centraal in de visie en missie van de 

Verslavingskoepel Kempen (VKK) staat 

dat de hulp voor een persoon met een 

verslaving en dat preventie van verslaving 

moeten verbeterd worden. Daarvoor wil de 

VKK meer samenwerking mogelijk maken 

tussen professionelen, ervaringsdragers 

verslaving (EDV) en zelfhulpgroepen en dit 

met respect voor mekaars deskundigheid en 

grenzen. De VKK wil de samenwerking 

verbeteren door meer inzicht te creëren in 

mekaars werkterrein, meer overzicht te 

realiseren in het landschap van de 

verslaving, meer afstemming te realiseren 

en een brede maatschappelijke 

sensibilisering na te streven. In de praktijk is 

dit het Kempisch Model verslavingszorg, een 

geschakelde zorg tussen de nulde-, eerste- 

en tweede-lijnsactoren in de Kempen.  

Het bestuursorgaan (BO) van de VKK 

bestaat uit professionelen, 

vertegenwoordigers van zorgorganisaties, 

welzijnsorganisaties en beroepsgroepen, en 

individuele EDV. Er bleek hierdoor een 

onevenwicht in het bestuursorgaan te 

https://verslavingskoepel.be/contactgroep/index.php
https://verslavingskoepel.be/contactgroep/index.php
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bestaan. Ook in de praktijkuitvoering was 

er een onevenwicht doordat de coördinatie 

werd geleverd vanuit de professionele 

organisaties. Hiermee bereikten we 

onvoldoende een vlotte duale werking, 

zowel in praktijk als in bestuur. In 2021 

werd de structuur van de VKK hierdoor 

aangepast. De Organisatie van 

Ervaringsdragers Verslaving (OEV) (dit 

impliceert ook context) werd opgericht 

zodat ervaringsdragers een eigen structuur 

en coördinatie voor de werking en een 

gedragen vertegenwoordiging in het 

bestuursorgaan verkregen. 

De OEV is de verderzetting van de pool 

van ED en wordt georganiseerd door 

minstens één van de aanbiedende partners 

die vertegenwoordigd zijn in het bestuur 

van de Verslavingskoepel Kempen VZW. 

De meerwaarde van de OEV ligt immers in 

de verbinding van ervaringsdragers en 

professionele partners. De OEV maakt deel 

uit van het Kempisch Model Verslavingszorg. 

Het is de organisatie van waaruit ED 

samenwerken met organisaties en 

hulpverleners die zorg geven aan personen 

met een verslaving en aan hun naasten. De 

werking van de OEV wordt ondersteund 

door een professionele coördinator en een 

vertegenwoordiger van de ED. Deze zijn 

contractueel gebonden aan één van de 

bestuurspartners van de Verslavingskoepel 

Kempen VZW (VKK) of aan de VKK zelf. De 

vertegenwoordiger van de ED kan een 

vrijwilligers-statuut of een werknemers-

statuut hebben, afhankelijk van de noden 

van de organisatie. De rollen van de ED, 

van de professionele coördinator en de 

vertegenwoordiger werden in de 

oprichtingstekst beschreven (link: Microsoft 

Word - Organisatie van Ervaringsdragers 

Verslaving OEV.docx 

(verslavingskoepel.be)). 

 

2. BESTUURSORGAAN 

Dr G. Nicolaï nam ontslag uit het 

bestuursorgaan, omwille van een nieuwe 

professionele uitdaging. Hij was één van de 

founding fathers van de VKK en heeft een 

belangrijke stempel gedrukt op de 

ontwikkeling van het adviesorgaan en op 

de eerste stappen naar de VZW. 

Dr. Veerle Laenen, huisarts te Mol en 

bekend met verslavingszorg in de eerste lijn, 

werd bereid gevonden om het vrij gekomen 

mandaat op te nemen. Zij werd bevestigd 

als lid van het BO in de algemene 

vergadering 3 juni 2022.  

De Heer Bernard Bruggeman heeft door 

ziekte in 2021 niet meer kunnen deelnemen 

aan het BO. Volgens de statuten werd zijn 

mandaat vrijgesteld. Ook Bernard 

Bruggeman was één van de founding 

fathers, hij stond sinds 2012 de 

ervaringsdragers bij met zijn uitgebreide 

kennis over verslavingszorg in Vlaanderen. 

Mevrouw Anja Schillebeeks werd 

aangezocht door het Bestuursorgaan en 

bereid gevonden het mandaat op te nemen. 

Mevrouw Schillebeeks heeft eveneens een 

zeer uitgebreide kennis van verslavingszorg 

en is directeur van de residentiële zorg 

’T Kader.  

Het bestuursorgaan drukte haar 

dankbaarheid uit naar beide 

ontslagnemende bestuursleden voor de 

voortrekkende rol die ze opnamen en 

verwelkomde de nieuwe bestuurders, 

belangrijke steun en verdere wegbereiders 

voor onze visie en missie. 

 

3. COÖRDINATIE 

De ervaring na 3 jaar werking in stad Geel 

en Ziekenhuis Geel, in de 5 bestaande 

contactgroepen en na 1 jaar werking in de 

Algemene Ziekenhuizen Herentals, Mol en 

Turnhout heeft ons geleerd dat de 

coördinatie vanuit een professionele partner 

(CAW de Kempen) niet voldoende was om 

de vele taken te kunnen opnemen die de 

coördinatie meebracht. Vooral de 

coördinatie van de praktische werking 

(aanmelding, administratie van 

vrijwilligerscontracten en –vergoedingen, 

algemene administratie, onthaal van de 

https://www.verslavingskoepel.be/documenten/Organisatie_van_Ervaringsdragers_Verslaving_OEV.pdf
https://www.verslavingskoepel.be/documenten/Organisatie_van_Ervaringsdragers_Verslaving_OEV.pdf
https://www.verslavingskoepel.be/documenten/Organisatie_van_Ervaringsdragers_Verslaving_OEV.pdf
https://www.verslavingskoepel.be/documenten/Organisatie_van_Ervaringsdragers_Verslaving_OEV.pdf
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werking, …) kwam hierdoor onvoldoende 

aan bod. De uren professionele coördinator 

werden uitgebreid naar 0.7 VTE vanaf 

oktober 2021 en naar 0.8 VTE vanaf 2022.  

Ivo Pernet werd als vertegenwoordiger-

coördinator aangesteld vanaf 1 augustus 

2021 met een vrijwilligerscontract. In 

december 2021 werd de beslissing 

genomen om vanaf 14/2/2022 dit contract 

om te zetten in een bezoldigde 

tewerkstelling van 0.33 VTE. 

Sofie Meerschaege, coördinator van de 

werking tewerkgesteld door CAW de 

Kempen en medegefinancierd door de vier 

regionale algemene ziekenhuizen van het 

Ziekenhuisnetwerk Kempen, werd omwille 

van ziekte vervangen (vanaf juni 2021) en 

definitief vervangen vanaf 15-10-2021 

door Tinne Houtmeyers.  

 

4. DENKDAG 25-09-2021 

Een belangrijk moment in 2021 was de 

denkdag die het BO organiseerde samen 

met partners GGZ en Welzijn rond het 

thema verduurzaming van de werking en 

van de structuur van de VKK. 

Het was een boeiende voormiddag in Postel 

waar het engagement van de aanwezige 

partners werd bevestigd om te komen tot 

“een duurzame samenwerking en structuur 

waarbij alle partners voluit hun 

verantwoordelijkheid kunnen opnemen met als 

doel dat de verslaafde is geholpen”. De 

samenvattende presentatie van de thema’s 

(link: 

Denkdag_Verslavingskoepel_Kempen.pdf). 

De werkgroep Strategisch planning werd 

opgericht.   

Deelnemers Denkdag: 

Koen De Blonde (consultant, Kessel&Smit) 

Anik Aerts, Teamverantwoordelijke 

Verslaving CAW de Kempen 

Anja Schillebeeks, directeur ‘T Kader 

Anita Van den Plas, Directeur Divisie 

Volwassenen, OPZ Geel 

An Van Winckel Financieel directeur CAW 

de Kempen 

Anne Meeus, adjunct-directeur CAW de 

Kempen  

Christa Daems, teamcoördinator OPZ Geel 

Eric Nysmans, directeur WZK 

Ingrid Versmissen, ervaringsdrager Context, 

Project Jongeren, adviserend lid BO VKK. 

Ivo Pernet, EDV, secretaris BO VKK 

Jef Engelen, EDV, lid BO VKK 

Katleen Bosman, adjunct directeur CGG 

Kempen, lid BO VKK 

Kirsten Lebon, stafmedewerker WZK, lid BO 

VKK 

Koen Rombouts, Burgemeester Voorzitter 

BO WZK 

Mineke Viaene, Voorzitter BO, VKK 

Paul Malfait, EDV, SOS-Nuchterheid, 

adviserend lid BO VKK  

Patrick Nijsmans, EDV, lid BO VKK 

Veerle Laenen, Huisarts-verslavingsarts, lid 

BO VKK 

Patrick Vloemans, huisarts-verslavingsarts, 

lid BO VKK 

Wim Wouters, directeur CGG Kempen 

 

C. WERKING 

1. TRANSMURALE VERSLAVINGSZORG 

2. STEDEN EN GEMEENTEN 

3. CONTACTGROEPEN 

Door de Covid periode zijn onze groepen 
gradueel (her)opgestart in 2021, opstart 

gebeurde naarmate er toelating kwam 
vanuit de steden en gemeenten. Tijdens de 
vergadering kan er omwille van GDPR 
redenen niet gevraagd worden van welke 

gemeente de aanwezigen zijn. Hierna volgt 

https://www.verslavingskoepel.be/documenten/Denkdag_Verslavingskoepel_Kempen.pdf
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een overzicht van het aantal 

aanwezigheden tot eind 2021. 
 
Groep Vorselaar (terug opgestart 1 maart) 

Totaal: 262 aanwezigheden (mannen: 123, 
vrouwen: 139) 
Groep Mol (terug opgestart 10 mei) 

Totaal: 313 aanwezigheden (mannen: 225, 
vrouwen: 88) 
 

Groep Hoogstraten (terug opgestart 18 
mei en terug gesloten op 30 november) 
Totaal: 90 aanwezigheden (mannen: 90, 

vrouwen: 0) 
 
Groep Turnhout (terug opgestart 24 juni) 

Totaal: 249 aanwezigheden (mannen: 153, 
vrouwen: 96) 
 

Groep Olen (terug opgestart 6 juli) 
Totaal: 97 aanwezigheden (mannen: 67, 
vrouwen: 30) 

 
Groep Geel (opgestart 5 augustus) 
Aantal mannen: 86 Aantal vrouwen: 66 

Totaal: 152 aanwezigheden (mannen: 67, 
vrouwen: 30) 
 

Groep Laakdal (terug opgestart 6 oktober) 
Totaal: 32 aanwezigheden (mannen: 30, 
vrouwen: 2) 

 
Groep Rondom jongeren in Geel (in 2021 
meetings via ZOOM, deze groep is gestopt) 

Totaal: 124 aanwezigheden (mannen: 42, 
vrouwen: 82) 
 

Groep ZOOM zaterdag 
Totaal: 228 aanwezigheden (mannen: 139, 
vrouwen: 89) 

 
Groep ZOOM vrijdag 
Totaal: 128 aanwezigheden (mannen: 53, 

vrouwen: 75) 
 
AANWEZIGHEDEN TOTAAL 2021: 1 655 

NIEUWE DEELNEMERS 2021: 141  
VERHOUDING V/M 2021: 59,7% mannen, 
40,3% vrouwen 

 
 

 

Figuur Totalen van alle groepen per maand 

(supra). 

2021 was een jaar met weerkerende 

lockdowns en wisselende maatregelen. In 

tegenstelling tot de gestage groei van 

deelnemers zagen we dat de terugval van 

2020, na een kort herstel, zich herhaalde 

door de maatregelen in 2021. Pas nadat 

de meeste lokalen terug beschikbaar 

waren, zagen we een beginnend herstel.  

Figuur 2018 tot en met 2021 (infra). Twee 

voordien goedwerkende groepen konden 

zich in 2021 nog niet herstellen (Laakdal, 

Olen). In de onderstaande figuur valt op 

dat de Zoom-vergaderingen het wegvallen 

van fysiek vergaderen zeker niet 

compenseerde. Nochtans waren er vrijdag 

en zaterdag Zoom-vergaderingen waarbij 

men kon aansluiten en er werden 

inspanningen geleverd om deelnemers Zoom 

aan te leren (zie project Soroptimists Int. 

Kempen). Het probleem met Zoom-

vergaderingen voor deelnemers is enerzijds 

de afwezigheid van de benodigde 

hardware en het niet vertrouwd zijn met 

digitaal vergaderen, maar anderzijds zeker 

ook de thuisomgeving die zich vaak niet 

leent tot een open communicatie over 

verslaving. 
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D. ERKENNINGEN VOOR HET KEMPISCH 

MODEL VERSLAVINGSZORG 

Op 23 februari 2021 kreeg de VKK, samen 

met 9 andere projecten, de prijs Mentale 

Gezondheidszorg in de Eerste Lijn (Award - 

Mentale gezondheid in de eerste lijn | 

Koning Boudewijnstichting (kbs-frb.be)). Aan 

de prijs was een bedrag van 10.000 euro 

verbonden. Het geld wordt ingezet voor het 

uitbreiden van de preventiewerking (o.a. 

Tetra en BiBoPP, zie infra) en de 

vrijwilligerswerking van de VKK 

(organiseren van denkdagen voor EDV en 

professionele partners). 

De VKK diende het Transmurale Zorgpad 

Verslaving in voor de Prijs Gert Noël: 

"Ervaringsdragers verslaving helpen 

verslaafden en hun familie aan het bed van 

de patiënt in de algemene ziekenhuizen van 

de Kempen". Dit Fonds wil de communicatie 

in een ziekenhuisomgeving aanmoedigen, 

de verzorging een menselijker gezicht 

helpen geven en de begeleiding van de 

patiënt en zijn familie verbeteren (link: 

Fonds Gert Noël - Oproep 2020 | Koning 

Boudewijnstichting (kbs-frb.be)). Het Fonds 

wordt beheerd door de Koning 

Boudewijnstichting. De reden van indienen 

was dat het Fonds Gert Noël zich richt tot 

projecten die al een zekere 

ervaring/werking, uitgebouwd hebben en 

die bijkomende steun nodig hebben om hun 

einddoel te halen en te verduurzamen. 

Het project werd ingediend omdat 

gaandeweg in 2020 en 2021 de ervaring 

leerde dat de implementatie van het 

Transmuraal Zorgpad Verslaving en het 

uitwerken van een hervalpreventie een 

brede en uitgebreide inzet vergde die 

zowel een intramurale werking in de 

ziekenhuizen als een extramurale werking in 

de steden en gemeente vergde. Alle 

aanwezige zorg (algemene ziekenhuizen, 

huisartsen, CAW, CGG, MSOC, Drughulp 

eerste lijn, sociale diensten steden en 

gemeenten, Family Justice Center, 

zelfhulpgroepen, zelfstandige psychologen) 

moest geschakeld en op elkaar afgestemd 

worden. 

De jury van het Fonds Gert Noël erkende 

de hoge waarde van ons project en kende 

via de Prijs Gert Noël een steun van 

30.000 euro toe om de werking verder te 

kunnen verduurzamen. 

De officiële prijsuitreiking vindt plaats op 

woensdag 27 april 2022, tenzij Covid-

maatregelen het niet toelaten. We hopen 

dat jullie mee op de eerste rij willen staan 

om deze prijs in ontvangst te nemen. 

 

E. PROJECTEN 

1. Ziekenhuisnetwerk Kempen 

In het kader van het Transmuraal Zorgpad 

Verslaving doen EDV gesprekken aan bed 

van de patiënt. De patiënten worden 

aangemeld door de sociale of 

psychologische diensten van de vier 

ziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk 

Kempen. De EDV gaat in gesprek vanuit de 

authenticiteit van het eigen verhaal en gidst 

de patiënt in eerste plaats mee naar het 

zelfhulplandschap en naar de huisarts. Dit is 

een erg laagdrempelige en levenslange 

zorg, zonder wachtlijsten. Ze kunnen ook 

bruggen leggen naar sociale 

dienstverlening van steden en gemeenten, 

MSOC, CAW en CGG. De zorg wordt zo 

geschakeld en afgestemd op de 

multidimensionele problematiek van 

personen met een verslaving (somatisch, 

https://www.kbs-frb.be/nl/award-mentale-gezondheid-de-eerste-lijn
https://www.kbs-frb.be/nl/award-mentale-gezondheid-de-eerste-lijn
https://www.kbs-frb.be/nl/award-mentale-gezondheid-de-eerste-lijn
https://www.kbs-frb.be/nl/fonds-gert-noel-oproep-2020-0
https://www.kbs-frb.be/nl/fonds-gert-noel-oproep-2020-0
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psychisch, sociaal). Het zorgpad kan ook 

een overbrugging zijn tot er 

gespecialiseerde zorg kan gegeven 

worden.  

De aanmeldingen, de stuurgroepen, de 

intervisie, de geschakelde zorg, de bruggen 

met het zelfhulplandschap, sociale diensten 

en extramurale hulpverlening worden sinds 

medio 2021 duaal gecoördineerd door de 

professionele coördinator (CAW de 

Kempen) in nauwe samenwerking met een 

vertegenwoordiger EDV (zie supra punt B1).  

De professionele coördinator wordt voor 

0.6 VTE gefinancierd door de vier 

regionale ziekenhuizen behorend tot het 

Ziekenhuisnetwerk Kempen (ZNK: AZ Geel, 

Herentals, Mol, Turnhout). Bijkomend 

gedurende 1 jaar voor 0,2 VTE door de 

financiële middelen van de Prijs Fonds Gert 

Noël. De verantwoordelijke –coördinator 

OEV wordt vanaf 2022 gedurende 1 jaar 

voor 0,33 VTE gefinancierd door financiële 

middelen van de Prijs Fonds Gert Noël.  

Doel van het Transmuraal Zorgpad 

Verslaving is het verbeteren van zorg voor 

personen met een verslaving en hun naasten. 

We hopen op langere termijn ook effect te 

hebben op de heropnames via 

spoedgevallendiensten.  

Ook in dit tweede jaar van het project was 

er veel hinder door de COVID-

maatregelen. In Ziekenhuis Geel, waar de 

werking in proefproject liep vanaf mei 

2018, herstartte de werking na de eerste 

lockdown in 2020. In de andere 

ziekenhuizen kon de werking pas herstarten 

in 2021. Cijfers van aanmeldingen konden 

maar bijgehouden worden zodra het 

centrale aanmeldingssysteem werd 

geïmplementeerd. Dit werd met de GDPR-

medewerker van CAW de Kempen 

ontwikkeld en startte augustus 2021. 

Voordien namen de diensten van de vier 

ziekenhuizen zelf contact op met de EDV die 

in hun ziekenhuis individuele gesprekken 

doen.  

 

 
Aantal oproepen ziekenhuizen 2021, 
totalen vanaf augustus 2021: 

 

Aug: 6 
Sep: 12 
Okt: 8 
Nov: 3 
Dec: 6 
_________ 
Totaal: 34 
 
 

Doordat de Corona-pandemie bijzondere 

omstandigheden en restricties in opnames en 

in het geven van zorg veroorzaakte, is het 

moeilijk tot nu toe besluiten te trekken over 

de heropname-preventie. De eerste 

gegevens van het Ziekenhuis Geel (zie 

kader infra), waar het zorgpad startte mei 

2018, geven hoop maar zijn dus geen 

bewijs. Het lijkt echter 2,5 jaar te duren 

voor er een mogelijk effect kan gemeten 

worden. 

 

 

2. WELZIJNSZORG ANTWERPEN 

Welzijnszorg VZW is de grootste 

organisatie tegen armoede in Vlaanderen 

(Samen tegen armoede | Welzijnszorg). 

Verslaving en armoede gaan vaak samen, 

vaak als gevolg van elkaar, een pijl in twee 

richtingen. Het project ‘Verleiden van de 

burger in de gevaarszone verslaving’ werd 

door Welzijnszorg VZW geselecteerd en 

kreeg een bedrag van 2000 euro om een 

https://welzijnszorg.be/
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try-out video te maken. Deze bestaat uit 

korte getuigenissen van EDV. Deze korte 

getuigenissen zijn een introductievideo op 

de Auditvragenlijst. De video begint als een 

burger de Audit-vragenlijst aanklikt. De 

Auditvragenlijst is een internationaal 

gebruikte zelfrapportage-vragenlijst om de 

burger bewust te maken van problematisch 

alcoholgebruik en om hen aan te sporen 

hiervoor hulp te zoeken. Uit de werkgroep 

VKK-Domus Medica-VITO-Thomas More, die 

in 2020 werd opgestart in het kader van 

BiBoPP, merkte men op dat personen met 

verslaving vaak op zoek gaan naar info en 

hulp, maar al even vaak snel afhaken. Door 

video-getuigenissen in te schakelen voor de 

vragenlijst willen we de herkenning 

vergroten, de drempel voor de vragenlijst 

verkleinen. Het komt er op neer de burger 

te verleiden de eerste stap te zetten naar 

hulp (via de EDV). Met deze nieuwe vorm 

van preventiewerking willen we uitproberen 

of de koppeling video-getuigenissen van 

EDV en screeningsvragenlijsten een 

krachtiger middel is om personen in de 

gevaarszone te bereiken. 

Vier ervaringsdrager verlenen hun 

medewerking aan deze video. De productie 

zal worden uitgevoerd door Productiehuis 

De Chinezen (Michel Vanhove, regisseur). Ze 

stelden hun uitgebreide knowhow ter 

beschikking voor dit project. Deze 

Getuigenis-AUDIT zal klaar zijn juli 2022 

en kan dan op websites van steden en 

gemeenten, hulpverleningsorganisaties, 

ziekenhuizen… worden aangeboden. Het 

plaatsen van deze video op de websites 

past in ‘Gepersonaliseerde 

gezondheidsbevordering 2.0 (zie volgend 

punt E3.). We hopen op jullie 

samenwerking hiervoor. Info: 

Patricknysmans@live.be, secretaris BO VKK 

 

3. BIBOPP en TETRA-PROJECTAANVRAAG 

Op vraag van Thomas More en VITO neemt 

de VKK deel aan begeleidingsgroep 

'Gepersonaliseerde 

gezondheidsbevordering 2.0'. Dit project 

zal 2 jaar lopen (indien goedgekeurd) en 

start in september 2022. Dit project is 

gekoppeld aan BIBOPP 

(https://bibopp.be/). De projectfiche werd 

ingediend met de projectwerking ‘Verleiden 

van de burger in de gevaarszone 

verslaving’ (zie supra punt E2). 

 

4. SOCPREVbis 

a) Situering van het project: 

Verslaving en intrafamiliaal geweld (IFG) 

zijn geconnecteerd en toch de hulpverlening 

niet automatisch geconnecteerd.  

De Stuurgroep Verslaving Kempen (SVK), 

die bestaat uit afgevaardigden lokale 

besturen, CGG Kempen, CAW Kempen, 

Parket, Welzijnszorg Kempen en de 

Verslavingskoepel Kempen, merkte op dat 

er zelden doorverwijzingen zijn tussen de 

hulpverlening rond verslaving enerzijds en 

de hulpverlening IFG anderzijds. Nazicht 

van de cijfers van het team IFG van het 

CAW de Kempen toonde dat de 85% van 

hun cliënten naar hen worden verwezen 

vanuit individuele zorgverleners of 

hulporganisaties, maar niet vanuit algemene 

ziekenhuizen of gespecialiseerde 

verslavingszorg (2020, n=300 cliënten). Het 

Family Justice Centrum Antwerpen vermeldt 

echter dat 50% van hun cliënten een 

combinatie hebben van verslaving en 

plegen van intrafamiliaal geweld.  

Tot nu toe vormden ervaringsdragers 

verslaving in het Transmuraal Zorgpad 

Verslaving vooral de brug tussen de 

opname met detox en het 

zelfhulplandschap, de sociale diensten van 

de steden en gemeenten, drughulp eerste 

lijn en de huisartsen. Het project bouwde in 

2021 bruggen tussen het team slachtoffer 

en daderhulp van het CAW, de trekkers van 

contactgroepen en de EDV die individuele 

gesprekken doen. Daarvoor werd een 

werkgroep opgericht die opleidingen IFG 

voor EDV organiseerde en die de EDV-

werking afstemde op de IFG-werking. In dit 

kader werden 13 ervaringsdragers 

mailto:Patricknysmans@live.be
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibopp.be%2F&data=04%7C01%7CMineke.Viaene%40ziekenhuisgeel.be%7C9e1b013e227c42f8cc8a08d9d413267d%7Cc700f86382fe4e1c8468dc07be967ec0%7C1%7C0%7C637774000992153006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uCl2Y2ZMuuv2Btt5jyAAo2YqmeaMExd5cEXMzQi%2Fabw%3D&reserved=0
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verslaving, trekkers van contactgroepen en 

ED van het Transmurale Zorgpad 

Verslaving, met een semi-gestructureerd 

interview gevraagd naar hun ervaring met 

IFG. Ze benadrukten dat IFG heel vaak 

voorkomt maar dat het zelden een 

onderwerp is in hun gesprekken met de 

patiënt of deelnemers. Nochtans blijkt uit 

onderzoek dat 80% van de spoedgevallen-

opnames voor middelenmisbruik te maken 

hebben met één of andere vorm van 

geweld waar de verslaafde zowel 

slachtoffer als pleger van kan zijn.  

IFG bleek een moeilijk thema waarvan men 

helemaal niet weet in hoeverre het contact 

met een ervaringsdrager verslaving en/of 

het deelnemen aan zelfhulpgroepen 

verslaving kan helpen om IFG te 

verminderen. De vraag van het vervolg 

onderzoek (2022) is dan ook of contact met 

een EDV bij opname in een algemeen 

ziekenhuis en daarna hulp via een 

zelfhulpgroep verslaving factoren zijn die 

IFG gekoppeld aan een 

verslavingsproblematiek kunnen 

verminderen. Het Medisch Ethisch Comité 

van Ziekenhuis Geel keurde het afnemen 

van vragenlijsten over IFG bij patiënten 

goed (december 2021). AZ Turnhout, Mol 

en Herentals zullen ook nog worden 

betrokken. 

Het uitvoeren van deze studie 

IFG/verslaving (niet de studie zelf!) wordt 

gevolgd door het project SOCPREVbis 

(Sociale Preventie van Druggerelateerde 

Criminaliteit). Dit is een project van het 

Ministerie van Binnenlandse zaken, 

uitgevoerd door de Faculteit Criminologie 

o.l.v. Prof Charlotte Colman en Jorne 

Vanhee. Zij ontwikkelen een protocol 

waarmee sociale interventies kunnen 

beoordeeld worden op hun impact op 

criminaliteit.  

b) Stuurgroep van het project:  

Regiocoördinator Eric Nysmans directeur 

WZK, Projectleider Mineke Viaene 

voorzitter BO VKK, Praktijkleider Patrick 

Nijsmans EDV-lid van BO VKK. 

c) Werkgroep bruggenbouwen 

IFG/verslavingszorg 

Peggy De Busser, diensthoofd team IFG 

CAW de Kempen, Mineke Viaene, 

voorzitter BO VKK, Patrick Nijsmans EDV-lid 

van BO VKK, Ivo Pernet coördinator OEV, 

Tinne Houtmeyers coördinator Transmuraal 

Zorgpad Verslaving, CAW de Kempen. 

 

5. HANDLEIDING ZOOM-MEETING. 

SAMENWERKING SOROPTIMISTS INT. 

KEMPEN 

Handleiding Zoom-Meeting. Hoe doe je een 

ZOOM-vergadering? Om te beginnen 

hebben sommigen geen computer, laptop of 

tablet, in één stap per pagina uitleg kunnen 

ze deelnemen aan een Zoom-vergadering. 

Deze handleiding kwam tot stand in 

samenwerking tussen de VKK en de 

Soroptimists Int. Kempen (Soroptimist 

International de Belgique). Deze serviceclub 

zet zich in voor het verbeteten van de 

mogelijkheden voor vrouwen en kinderen. 

Verslaving treft steeds een heel gezin. De 

Soroptimists Int. Kempen wil vooral de 

knowhow van hun leden inzetten voor 

werkingen die kwartiermaken of zich 

inzetten voor een betere leefomgeving van 

vrouwen en kinderen. De handleiding wordt 

uitgegeven door VKK en gebruikt om 

deelnemers die niet fysiek kunnen 

vergaderen een Zoom-meeting uit te leggen 

van de aanschaf van een computer tot het 

deelnemen aan de meeting. De handleiding 

is op eenvoudige vraag te bekomen op 

info@verslavingskoepel.be. 

 

F. PUBLICATIES OVER DE WERKING 

1) Impact van de COVID-19-pandemie op 

de verslavingszorg. Een verhalende studie 

uit de Antwerpse Kempen. De Cauwer H., 

Vloemans P., Mondelaers R., Pernet, I., 

Verellen M., Aerts A., Van Roey J., 

Vanlommel A., Viaene M.; Huisarts Nu 

2021, 6. 

https://soroptimist.be/nl/club/club/kempen
https://soroptimist.be/nl/club/club/kempen
mailto:info@verslavingskoepel.be
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2) Verslavingszorg is essentiële zorg. 

Opinie. Viaene M., Vloemans P., 

Mondelaer R, De Cauwer, H.; Huisarts Nu 

2021: 6. 

 

 

Mineke ViaeneVoorzitter Bestuursorgaan 

Verslavingskoepel Kempen 

 

 

 

Zorgpad Verslaving, CAW de Kempen  

 

 
Ivo Pernet, Verantv/oordelijke-Coördinator 

Organisatie Ervaringsdragers Verslaving 

 

 




