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1. Inleiding 

In haar globaal en geïntegreerd drugsbeleid voor België onderstreept de Interministeriële Conferentie 

Drugs van 2010 dat de hulpverlening aan probleemgebruikers van legale en illegale drugs "zorg op 

maat" moet bieden. In het document wordt gesteld dat er daarom nood is aan een brede waaier van 

voorzieningen gaande van laagdrempelige, schadebeperkende initiatieven tot en met 

hoogdrempelige, drugvrije therapeutische programma’s. Bovendien zouden de voorzieningen op 

elkaar moeten aansluiten, goed moeten worden gecoördineerd en moeten kunnen terugvallen op een 

goed uitgebouwd registratiesysteem. Vermits in de drughulpverlening een multidisciplinaire aanpak 

uitgewerkt wordt, dient de gespecialiseerde drughulpverlening geïntegreerd te worden in het 

bestaande netwerk van sociale en medische voorzieningen (Conférence Interministérielle Drogues 

2010).  

Dergelijke epidemiologische gegevens over drughulpverlening op nationaal niveau worden verkregen 

door de vraag naar behandelingen al of niet met psychoactieve substanties te meten, en de trends in 

de tijd op te volgen. Op die manier kunnen de prioriteiten voor behandeling en preventie vastgelegd 

worden, kunnen de behoeften en kosten voor gezondheidszorg ingeschat worden en kan de impact 

van interventies beoordeeld worden.  

Naast de huisartsen, psychiatrische ziekenhuizen en centra voor geestelijke gezondheidszorg, 

vormen de bij het Riziv aangesloten behandelingscentra de belangrijkste bron van gespecialiseerde 

drughulpverlening. De eerste overeenkomsten dateren van 1980. Sindsdien heeft de registratie van 

patiënten in deze centra een grote hoeveelheid aan informatie opgeleverd in de vorm van rapporten, 

aan de hand waarvan de bevoegde autoriteiten op de hoogte gebracht zijn van de drugsproblematiek 

en de werking van de centra (Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) 1987;Institut 

national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) 1991;Institut national d'assurance maladie-invalidité 

(INAMI) 1995;Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) 2001).  

In dit rapport worden de gegevens geanalyseerd van de registratie van de behandelingsaanvragen in 

het kader van een RIZIV-conventie die in de loop van 2011 in deze centra ingezameld werden. In een 

beknopt overzicht van de context van deze registratie komen zowel de Europese en Belgische 

voorschriften ter zake als het bijzondere kader van de behandelingscentra met een Riziv-

overeenkomst aan bod. Daarna wordt beschreven op welke manier deze gegevens ingezameld zijn. 

Hierbij wordt nauwgezet de definitie van de gevallen, de gehanteerde variabelen en de wijze van 

gegevensoverdracht vermeld. Bovendien kan de reikwijdte van deze gegevens beoordeeld worden 

aan de hand van een beschrijving van de centra die aan de registratie deelnemen. De analyse van de 

resultaten is vervolgens in meerdere hoofdstukken uiteengezet. Eerst zijn de geregistreerde gegevens 

en de kwaliteit ervan beoordeeld. Daarna worden de patiënten die een behandelaanvraag indienden 

beschreven. Dit vanuit 4 invalshoeken (per type behandelingscentrum, per gewest,  per voornaamste 

middel en per eerste behandeling) en aan de hand van 3 aspecten (het socio-economische profiel van 
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de patiënten, hun behandelingstraject en hun drugsprofiel). Deze analyse eindigt tot slot met een 

beschrijving van de opeenvolgende behandelvormen of -episodes in de behandelingscentra 

aangesloten bij de RIZIV-Conventie. Dit rapport wordt afgesloten door de vakmensen op het terrein 

die de geanalyseerde gegevens kort bespreken. 

 

2. Context van het project 

2.1. Het EMCDDA en de sleutelindicatoren 

Het doel van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) is om de 

Europese Unie (EU) en haar lidstaten te voorzien van feitelijke overzichten van de Europese 

drugsproblematiek en goed onderbouwde bewijsgronden voor het voeren van het drugsdebat. Het 

verschaft beleidsmakers de nodige gegevens zodat deze op geïnformeerde wijze drugswetgeving en -

strategieën kunnen opstellen. Ook helpt het EMCDDA zorgverleners en andere vakmensen bij het 

bepalen van ‘best practices’ en het identificeren van nieuwe onderzoeksgebieden.  

Om deze doelstelling te bereiken hanteert het EMCDDA onder andere vijf epidemiologische 

sleutelindicatoren aan de hand waarvan het feitelijke, objectieve, betrouwbare en vergelijkbare 

informatie over drugs en drugsverslaving in Europa kan verstrekken. Het gaat om: 1) algemene 

bevolkingsonderzoeken (GPS: General Population Surveys), 2) studies naar probleemgebruik van 

drugs (PDU: Problematic Drug Use), 3) follow-up van mortaliteit en sterfte ten gevolge van 

drugsgebruik (DRD: Drug-Related Deaths and Mortality), 4) gegevens met betrekking tot 

overdraagbare aandoeningen ten gevolge van drugsgebruik (DRID: Drug-related infectious diseases) 

en 5) de indicator ‘behandelingsaanvragen’ (TDI: Treatment Demand Indicator).  

Deze sleutelindicatoren worden in het meest recente EU-drugsactieplan 2009-2012 genoemd als 

beoordelingsinstrumenten (Conseil de l'Europe 2008). Ze worden ingeroepen ter staving van de 

rapporten van het EMCDDA over de trends en ontwikkelingen van de drugssituatie in de Europese 

Unie. Ze zijn tevens onmisbaar in elke analyse van de dekking van de antwoorden of in de 

effectbeoordeling van het gevoerde beleid en de ondernomen acties.  

2.2. De indicator ‘behandelingsaanvragen’ (TDI) 

De TDI dateert van ongeveer 20 jaar geleden toen een eerste geharmoniseerd formulier voor de 

inzameling van gegevens uitgewerkt werd. Er werd een protocol geschreven om vakmensen en 

onderzoekers een gemeenschappelijke Europese methodologie aan te reiken voor het inzamelen en 

rapporteren van basisgegevens over het profiel van drugsgebruikers die met behandelingscentra in 

aanraking komen. 
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Alle basisgegevens zijn verkregen dankzij nationale ervaringen met informatieverzameling in 

drugscentra die al lang voor het ontstaan van de TDI bestonden (Alvarez-Requejo et al. 1999;Donmall 

1999;Ouwehand and van Alem 1999;Simon et al. 1999). In landen zonder nationaal systeem voor 

gegevensverzameling is de TDI vaak gebruikt als minimaal gegeven voor een nationaal 

toezichtsysteem voor drugsverslaafden in behandeling.  

De Pompidou-groep legde als eerste een gemeenschappelijk protocol voor gegevensverzameling 

vast. De groep coördineerde studies in Dublin en Londen in 1991, alsook een ontwikkelingsproject in 

11 steden en richtte een groep van Europese deskundigen op die meermaals bijeenkwam om de 

methodologische gedragslijnen te bespreken en toe te passen. Het protocol van de Pompidou-groep 

is in 1994 gepubliceerd (Hartnoll 1994;Stauffacher and Kokkevi 1999) en is op stedelijk en vervolgens 

op nationaal niveau in de West-Europese landen ingevoerd. In een tweede fase is het protocol in de 

Centraal- en Oost-Europese landen ingevoerd. 

In 1994 is het EMCDDA opgericht en nam het de verantwoordelijkheid voor de registratie van 

gegevens over behandelingsaanvragen op Europees niveau op zich. Het Pompidou Group/EMCDDA 

Treatment Demand Indicator Protocol 2.0 (EMCDDA 2000) is op basis van het eerste protocol 

gepubliceerd. Het werd voorafgegaan door een haalbaarheidsstudie over de methodologie en 

gegevensverzameling (Origer 1996) en door een evaluatie van de nationale knowhow inzake 

gegevensrapportage via de TDI (Simon and Pfeiffer 1999). 

Sinds 2000 staat het EMCDDA in voor de gegevensverzameling in de Europese landen en past het de 

officiële overeenkomsten met de lidstaten ter bevordering en vereenvoudiging van de 

gegevensinzameling en rapportage op Europees niveau toe. Sinds 2001 zijn de TDI-gegevens 

regelmatig gebruikt in analyses van het EMCDDA over de drugssituatie in Europa. 

2.3. De TDI in België 

Aangezien het drugsactieplan van de Europese Unie officieel erkend is, verbindt België zich ertoe de 

sleutelindicatoren van het EMCDDA op nationaal niveau in te zamelen.  

Om het gebrek aan nationale coördinatie met betrekking tot de TDI op te vangen, is op 12 december 

2005 een Belgisch protocol op basis van een nationale methodologie goedgekeurd (Conférence 

interministérielle Santé publique 2006). Het is gebaseerd op het Europese standaardprotocol 

(EMCDDA 2000) en vormt het referentiedocument voor de TDI-registratie in België. Het Belgisch 

Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (BMCDDA), werkzaam binnen het 

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV), is als nationaal aanspreekpunt verantwoordelijk 

voor de inzameling van Belgische gegevens en moet deze informatie jaarlijks in de vorm van een 

standaardtabel aan het EMCDDA bezorgen.  

Verscheidene regionale actoren hadden eerder al op eigen initiatief de moeite genomen om de 

behandelingsaanvragen op lokaal niveau te registreren. Aan de hand daarvan zijn gedetailleerde 
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rapporten opgesteld en is een grote praktische kennis verworven. In 2009 zijn de eerste 

geharmoniseerde nationale gegevens ingezameld en aan het EMCDDA bezorgd. Op 1 januari 2011 

werden het nieuwe Belgische TDI-protocol, dat in 2005 werd goed gekeurd, en het registratiesysteem 

in gebruik genomen.  

Het Riziv volgt de evolutie op nationaal niveau van de behandelingsaanvragen in het kader van zijn 

conventies nauwgezet op en publiceert regelmatig gedetailleerde rapporten. (Institut national 

d'assurance maladie-invalidité (INAMI) 1987;Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) 

1991;Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) 1995;Rijksinstituut voor ziekte- en 

invaliditeitsverzekering (RIZIV) 2000;Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) 

2002). De registratie van behandelingsaanvragen in de Vlaamse behandelingscentra met een Riziv-

overeenkomst begon in 1988. In 2009 is een overzicht gepubliceerd van de voorbije 20 jaar (van Deun 

2009) en daarnaast zijn er ook verschillende andere jaarrapporten gepubliceerd (Thienpont and van 

Deun 2009;Thienpont and van Zuijlen 2003;Thienpont and van Zuijlen 2004;van Deun 2012). Het 

regionale aanspreekpunt Eurotox asbl dat bevoegd is voor de Franstalige behandelingscentra in 

Wallonië, heeft de 5 Europese sleutelindicatoren ingevoerd en heeft de resultaten ervan in zijn 

jaarrapporten gepubliceerd (Casero et al. 2010;Liesse et al. 2006;Molnar et al. 2004;Rwubusisi et al. 

2007;Rwubusisi et al. 2009). Er zijn eveneens verscheidene rapporten opgesteld om de registratie van 

behandelingsaanvragen in België voor te bereiden en uiteen te zetten (Bralion 2010;Colpaert and De 

Clercq 2003;van Bussel and Antoine 2011). 
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3. Materiaal en methodes 

3.1. Definities en inclusiecriteria 

De Belgische TDI betreft de registratie van socio-economische gegevens, van de behandeling en het 

middelengebruik voor elke behandelingsepisode van patiënten die in een verzorgingscentrum 

terechtkomen vanwege een middelengebonden problematiek. Elk van de termen in deze definitie is 

hieronder uitgelegd: 

Patiënten kunnen mannen of vrouwen van elke leeftijd zijn. Buitenlanders en personen zonder 

officieel adres in België (bv. illegale immigranten, asielaanvragers, ...) worden ook in deze studie 

opgenomen. 

Behandelingscentra bieden behandelingen aan personen met een middelengebonden problematiek 

(illegale drugs of alcohol). Deze behandelingscentra kunnen tot medische of niet-medische structuren 

behoren, zijn al dan niet overheidsinstellingen, zijn publiek of privaat en al dan niet gespecialiseerd. 

Over het algemeen kunnen behandelingscentra op de volgende manier onderverdeeld worden: 

gespecialiseerde ambulante centra, laagdrempelige diensten, centra voor geestelijke 

gezondheidszorg, residentiële crisisopvangcentra, residentiële therapeutische gemeenschappen en 

algemene of psychiatrische ziekenhuizen. 

Volgens het Belgische TDI-protocol is een behandeling een activiteit die rechtstreeks gericht is op de 

persoon met een middelenprobleem. De behandeling is erop gericht de psychologische, medische of 

sociale toestand van de patiënt te verbeteren. Voorbeelden van behandelingen zijn risicobeperking 

voor actieve gebruikers, ontwennen of afkicken, informeel advies, psychosociale hulp en bijstand of 

een langdurig gestructureerd behandelingsprogramma. Het Belgische TDI-protocol heeft geen 

betrekking op de volgende interventies: contacten met centra waar enkel om sociale hulp gevraagd 

wordt en waar het drugs- of alcoholgebruik niet de voornaamste reden voor de hulpvraag is, contacten 

die uitsluitend met opsluiting te maken hebben, behandelingen die enkel op de lichamelijke gevolgen 

van drugsgebruik inspelen (overdosissen, in het ziekenhuis behandelde infecties), contacten die 

telefonisch of online plaatsvonden of uitsluitend via een familielid van de gebruiker tot stand kwamen. 

Omruilprogramma’s voor injectienaalden worden niet beschouwd als behandelingen aangezien ze 

geen uitgebreide waaier van diensten aanbieden, waaronder bijvoorbeeld psychosociale hulp. 

De middelen die voor deze registratie in aanmerking komen, zijn alcohol, opiaten (heroïne, 

methadon, buprenorfine), cocaïne of crack, stimulantia (amfetamines, MDMA en andere afgeleiden), 

hypnotica en sedativa (barbituraten, benzodiazepinen), hallucinogenen (lsd), vluchtige snuifmiddelen 

of cannabis. Tabak en het gebruik van een van bovenstaande middelen voor medische behandelingen 

of om andere lichamelijke of psychiatrische redenen zijn uitgesloten. 
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De patiënt wordt bij elke begonnen behandelingsepisode geregistreerd. Het einde van een 

behandelingsepisode in een residentiële hulpverlening is de datum van ontslag of vertrek van de 

patiënt. Binnen de ambulante hulpverlening is een behandelingsepisode ten einde indien er 

gedurende 6 maanden geen contact geweest is tussen de patiënt en het centrum. Het einde van de 

behandeling wordt niet geregistreerd maar is belangrijk om het begin van een nieuwe behandeling te 

identificeren. 

3.2. Geregistreerde variabelen 

Bij elke behandelingsepisode moeten alle gegevens op het formulier ingezameld worden. Deze 

gegevens kunnen tijdens het persoonlijke gesprek verkregen worden. Dit gesprek kan vrij door het 

centrum georganiseerd worden en de gegevens kunnen enerzijds op het papieren formulier van het 

WIV of op een eigen formulier, of anderzijds rechtstreeks op het elektronische formulier of op een 

eigen geautomatiseerd formulier ingevuld worden. Elke registratie moet minstens de volgende 

informatie omvatten: 

1. Algemene informatie: 

1.1. Naam van het behandelingscentrum: deze informatie is nodig voor de rapportage naar het 

centrum. 

1.2. Naam van de behandelingseenheid: dankzij deze informatie kunnen de gegevens per 

behandelingseenheid van het centrum ingedeeld worden voor een meer gedetailleerde 

analyse. 

1.3. Type van behandelingseenheid: aan de hand van het type van behandelingseenheid 

kunnen de typen van centra onderling op anonieme wijze vergeleken worden. 

2. Identificatie van de patiënt 

2.1. Unieke identificatiecode van de patiënt: om elke patiënt te kunnen opvolgen en dubbele 

registratie te vermijden, moet er een unieke en persoonlijke identificatiecode gebruikt 

worden. Zo worden patiënten bij voorkeur geregistreerd met hun rijksregisternummer dat 

de enige unieke identificatiecode van de Belgische burgers is. Deze informatie mag niet 

als dusdanig door het WIV gebruikt worden. Ze moet eerst gecodeerd worden aan de 

hand van een algoritme van eHealth, voordat ze in de databank geregistreerd wordt. Deze 

gecodeerde variabele bevat dezelfde unieke identificatiekenmerken als het origineel. 

Daarnaast moet het rijksregisternummer gedecodeerd kunnen worden, zodat de 

gegevens eventueel gewijzigd kunnen worden en het centrum de eigen gecodeerde 

gegevens ook weer kan opvragen. Deze decodering gebeurt eveneens door eHealth.  

3. Beschrijving van de patiënt 

3.1. Geslacht: dit element behoort tot de epidemiologische basisinformatie. 

3.2. Leeftijd: dit element behoort tot de epidemiologische basisinformatie. 

3.3. Nationaliteit: dit element behoort tot de epidemiologische basisinformatie. 

3.4. Leefsituatie (met wie): het aspect ‘met wie’ van de leefsituatie is hoofdzakelijk bedoeld om 

onrechtstreeks de sociale toestand van patiënten te beoordelen. Bovendien evalueert het 
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element tevens of de patiënt kinderen heeft en hoe de leefsituatie met deze kinderen 

eruitziet. 

3.5. Woonsituatie: het aspect ‘waar’ van de leefsituatie vestigt de aandacht op de stabiliteit van 

de leefsituatie. 

3.6. Onderwijsniveau: het onderwijsniveau is een belangrijk socio-economisch gegeven. 

3.7. Beroepssituatie: dit is essentiële informatie over de socio-economische integratie van de 

patiënt en over zijn of haar dagelijkse leven. 

4. Beschrijving van de behandeling 

4.1. Begindatum van de behandeling: de begindatum van de behandeling is essentieel om 

tijdsgebonden analyses te kunnen uitvoeren en om de verschillende 

behandelingsepisoden te kunnen onderscheiden. Dit maakt een dynamische analyse van 

de behandelingsgegevens mogelijk. 

4.2. Eerdere behandelingen: dit gegeven is bedoeld om recente informatie te verkrijgen over 

het sociale profiel van de drugsverslaafde patiënt en over zijn of haar drugsgebruik vóór 

de behandeling. 

4.3. Bron van doorverwijzing: het is hier de bedoeling te achterhalen in welke mate andere 

gezondheids- of sociale diensten en instellingen betrokken zijn bij de doorverwijzing van 

de patiënt naar een behandeling. De informatie over de bronnen van doorverwijzing is 

eveneens belangrijk om het belang in te schatten van behandelingen als gevolg van 

justitiële maatregelen en/of voorwaarden. 

4.4. Behandeling met vervangingsmiddelen: aan de hand van deze variabele kan het 

toegankelijkheidsniveau voor behandelingen met vervangingsmiddelen beter bepaald 

worden, zoals de bevestiging dat een patiënt terug in behandeling komt, of al in 

behandeling met vervangingsmiddelen is geweest in het verleden. Deze variabele levert 

ook informatie op over het belang van een substitutiebehandeling bij patiënten die een 

behandeling starten voor een andere problematiek. 

4.5. Afstand in kilometer tussen de woning van de patiënt en het behandelingscentrum: Deze 

variabele is een extra variabele dat gevraagd wordt door het Riziv. Dankzij deze 

informatie heeft het Riziv bij de evaluatie en het beheer van de overeenkomsten een beter 

zicht op de toegankelijkheid van hulpverlening voor deze patiënten.  

5. Profiel van de verslaving 

5.1. Belangrijkste middel: dit element bepaalt het middel waarmee de patiënt de meeste 

problemen ondervindt en maakt het mogelijk om het profiel van de patiënt en de 

tendensen in zijn of haar drugsgebruik door de tijd heen te evalueren. 

5.2. Andere middelen: met deze variabele kunnen andere middelen in kaart gebracht worden 

die momenteel door de patiënt gebruikt worden. 

5.3. Gebruikswijze van het belangrijkste middel: het injecteren van drugs is een belangrijk 

risicogedrag van drugsgebruikers, in het bijzonder met het oog op infectieziekten 

(hepatitis, hiv, ...), evenals andere ziekten en letsels. Heel wat programma’s voor 

risicobeperking streven naar een daling van het injectiegedrag. 
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5.4. Frequentie van het gebruik van het belangrijkste middel: de frequentie van het gebruik is 

een indicator voor de ernst van het druggebruik. 

5.5. Leeftijd op het ogenblik van het eerste gebruik van het belangrijkste middel: de negatieve 

effecten van druggebruik nemen vaak mettertijd toe. De duur van het druggebruik kan 

worden berekend op basis van de leeftijd op het ogenblik van het eerste gebruik en de 

leeftijd tijdens de behandeling. Vanuit epidemiologisch oogpunt is de leeftijd op het 

ogenblik van het eerste gebruik een indicator voor de leeftijd waarop het risico om ermee 

te beginnen het grootst is. Een langdurige opvolging van tendensen kan bijdragen tot de 

ontwikkeling van preventiestrategieën. 

5.6. Injectiegedrag: dit is een goede indicatie voor het risicogedrag. Het is namelijk belangrijk 

met betrekking tot de overdracht van infectieziekten (hepatitis, hiv) en andere ziekten en 

letsels. 

De registratie van deze variabelen is aanvaard door de commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer (sectorale comités volksgezondheid en rijksregister). 

3.3. De behandelingscentra 

Van alle therapeutische oplossingen die aan drugsverslaafden aangeboden worden, vervullen de 

gespecialiseerde centra die met het Riziv een overeenkomst gesloten hebben, een belangrijke rol. 

Dankzij deze overeenkomst kan de verzekering de behandelingsprogramma’s dekken die 

drugsverslaafden in deze centra volgen. 

De twee oudste therapeutische gemeenschappen voor drugsgebruikers, De Sleutel en De Kiem, zijn 

respectievelijk in 1974 en 1976 in Vlaanderen opgericht. Deze residentiële centra zijn als eerste 

erkend en officieel gefinancierd. In 1980 voerde het Riziv de overeenkomsten met behandelingscentra 

voor drugsverslaafden in, zodat er nieuwe behandelingscentra opgericht konden worden. Door het 

ontbreken van een officiële definitie van een behandelingsprogramma konden deze centra nieuwe 

behandelingsformules uitproberen en aan de communautaire verschillen tegemoetkomen.  

Momenteel worden 27 centra door het Riziv gefinancierd, waaronder 11 in Vlaanderen, 10 in Wallonië 

en 6 in Brussel. Deze 27 centra groeperen 66 verschillende eenheden of antennes.  

In Vlaanderen groepeert de Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg (VVBV) de 

verschillende Riziv-centra en analyseert ze al verschillende jaren de gegevens. In Wallonië zijn de 

Riziv-centra verbonden met het regionale aanspreekpunt Eurotox dat zich eerder al met de registratie 

van deze indicator bezighield. In Brussel registreerden de Riziv-centra de TDI aan de hand van een 

computerprogramma dat op regionaal niveau door het regionale aanspreekpunt uitgewerkt is (CTB-

ODB, nu vervangen door het overlegplatform geestelijke gezondheid in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest). 
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Het aanbod van behandelingen in deze centra is divers. Het kan gaan om een poliklinische 

behandeling (medisch-sociaal opvangcentrum (MSOC), dagcentrum) of een residentiële behandeling 

(crisiscentrum, therapeutische gemeenschap).  

Er zijn in totaal 9 MSOC’s: 5 in Vlaanderen (Antwerpen, Limburg, Gent, Oostende en Vlaams-

Brabant), 3 in Wallonië (Charleroi, Bergen en Luik) en 1 in Brussel. Het gaat om laagdrempelige 

structuren die in eerste instantie in contact trachten te komen met marginale drugsverslaafden die niet 

in de andere drughulpverlening terechtkunnen.  

De dagcentra kunnen groepsbegeleiding of individuele begeleiding aanbieden. Zij hebben het 

voordeel dat hun behandelingen minder ingrijpend zijn dan residentiële behandelingen, omdat de 

patiënt het contact met zijn of haar sociale en familiale omgeving behoudt. 

Langdurige residentiële programma’s zijn allemaal gebaseerd op het model van de ‘therapeutische 

gemeenschap’. Het gemeenschappelijke punt tussen deze instellingen is de residentiële behandeling 

waarin het leven in groep altijd een belangrijke plaats inneemt. Om in een therapeutische 

gemeenschap te worden opgenomen, dienen de patiënten meestal reeds voor hun opname fysiek 

ontwend te zijn. In een therapeutische gemeenschap wordt normaliter geen gebruik gemaakt van 

vervangingsmedicatie (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) 2000). Er zijn in 

België in totaal 14 van dit soort programma’s, waarvan 7 in Vlaanderen (135 plaatsen), 4 in Wallonië 

(121 plaatsen) en 3 in Brussel (50 plaatsen). 

Crisiscentra  grijpen in kritieke situaties in en kunnen een patiënt snel opvangen. Zij richten zich op de 

lichamelijke ontwenning van de patiënt en trachten hem of haar te motiveren een bijkomende 

aangepaste behandeling te ondergaan. Heel wat van deze centra zijn bovendien opgericht in nauwe 

samenwerking met therapeutische gemeenschappen. Er zijn in totaal 8 crisiscentra in België: 5 in 

Vlaanderen (57 plaatsen), 2 in Wallonië (18 plaatsen) en 1 in Brussel (8 plaatsen). 

In al deze centra worden drugs- of alcoholverslaafden opgevangen en het aantal verschilt naargelang 

van het centrum. De RIZIV-geconventioneerde centra in Vlaanderen mogen geen personen opnemen 

indien het voornaamste middel alcohol is. 

Deze centra hebben zich aan de hand van een RIZIV-overeenkomst voor elke nieuwe 

behandelingsaanvraag tussen 1 januari en 31 december 2011 ertoe verbonden om naast de TDI-

gegevens -met inbegrip van de unieke identificatiegegevens van de patiënt- ook een aantal door het 

Riziv bepaalde gegevens te registreren. 

De onderstaande tabel vermeldt de behandelingscentra die een overeenkomst met het Riziv afsloten, 

alsook hun verschillende eenheden of antennes. De type van behandeling centra, en het jaar van de 

eerste overeenkomst met het RIZIV zijn ook vermeldt in deze tabel. 



 

 

Centrum Locatie 

M
S

O
C

 

D
a
g
 

C
ri
s
is

 

T
G

 Jaar eerste 
Riziv-

overeenkomst 

Vlaams Gewest 

Adic  
 Antwerpen 

 Antwerpen 
 

 

 

X 

 

 

X 
1986 

De Kiem  
 Gavere 

 Gent, Ronse, Geraardsbergen 
 

 

X 
 

X 

 
1992 

De Sleutel  

 Antwerpen + steunpunt in Mechelen  

 Gent 

 Merelbeke  

 Wondelgem 

 Eeklo  

 Brugge + steunpunten in Blankenberge, Knokke en Veurne 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

1993 

1996 

1983 

1991 

 

1997 

De Spiegel 

 Lovenjoel 

 Lovenjoel 

 Asse 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

1997 

1997 

1997 

Free Clinic   Antwerpen X    1997 

Katarsis  
 Genk 

 Genk 
  

X 

 

 

X 

1997 

1984 

Kompas  

 Kortrijk 

 Kortrijk 

 Kortrijk + steunpunten in Menen, Roeselare, Ieper, Waregem 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

1989 

1992 

2000 

MSOC Gent  Gent + steunpunten in Sint-Niklaas en Lokeren X    1997 

MSOC Limburg   Genk+ steunpunten in Hasselt, Maasmechelen, Tongeren, 
Sint-Truiden, Heusden-Zolder, Neerpelt, Beringen, Houthalen 

X    1997 

MSOC Oostende  Oostende X    1998 

MSOC Vlaams-Brabant  Leuven + steunpunten in Diest, Tienen, Vilvoorde X    2003 
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Centrum Locatie 

M
S

O
C

 

D
a
g
 

C
ri
s
is

 

T
G

 

Jaar eerste 
Riziv-

overeenkomst 

Waals Gewest 

C.L.E.A.N.   Luik   X  1991 

Diapason   Charleroi + steunpunten in Farcienne, Chapelle-lez-
Herlaimont 

X    1997 

Ellipse   Carnières    X 1994 

Les Hautes-Fagnes   Malmedy    X 1981 

L’espérance   Thuin    X 1989 

Parenthèse   Bergen + steunpunten in La Louvière, Cuesmes, Colfontaine, 
Quargnon, Jemappes, Ghlin 

X    1998 

Phénix   Namen  X   2004 

Projet Start   Luik X    1998 

Transition   Gilly   X  1996 

Trempoline   Châtelet    X 1991 

Brussel Hoofdstedelijk Gewest 

C.A.T.S.   Elsene    X 1980 

Centre de jour l’Orée   Sint-Gillis  X   1983 

Centre médical Enaden 

 Sint-Gillis 

 Sint-Gillis 

 Sint-Gillis 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

1986 

1986 

1986 

De Sleutel  Brussel  X    

La pièce   Sint-Gillis    X 1997 

MASS de Bruxelles  Brussel X    1999 

Projet Lama   Elsene  X   1986 

 

 



 

 

3.4. Methodes voor gegevensoverdracht 

Voor de gegevensoverdracht heeft het WIV een technisch platform ontwikkeld. Dit is een centraal 

gegevensuitwisselingsplatform, bestaande uit generieke ICT-diensten en -infrastructuur, dat de 

gegevensuitwisseling tussen de verschillende gegevensbronnen, op een generieke manier mogelijk 

maakt. De Riziv-centra die aan de registratie meewerken, kunnen hun gegevens op 2 manieren aan 

het technisch platform overdragen: 1) de registratiemodule of 2) de repositorymodule.  

De registratiemodule bestaat uit een aangepaste onlineversie van het papieren formulier waartoe de 

bevoegde personen van de centra een beveiligde toegang kunnen krijgen. De codering gebeurt 

patiënt per patiënt en het rijksregisternummer van de patiënt wordt onmiddellijk gecodeerd door de 

derde vertrouwenspersoon (eHealth). Tijdens de registratie wordt meteen een kwaliteitscontrole op 

bepaalde gegevens uitgevoerd. De centra beschikken bovendien over de mogelijkheid om hun 

gecodeerde gegevens in de vorm van een Excel-bestand te downloaden of de gecodeerde 

formulieren af te drukken. 

Met de repositorymodule kunnen centra die al over een systeem voor patiëntenregistratie beschikken, 

een keer per jaar via de eHealthbox (beveiligde elektronische brievenbus voor de uitwisseling van 

bestanden) een bestand met hun gegevens overdragen. De rijksregisternummers van de patiënten 

worden automatisch door eHealth gecodeerd. 

Deze gegevens belanden uiteindelijk in het Belgische TDI-register dat beheerd wordt door de 

operationele directie expertise, dienstverlening en klantenrelaties van het WIV. Zij houdt deze 

gegevens gedurende 10 jaar bij.  

De gegevens van de behandelingscentra worden jaarlijks voor rekening van het Riziv door het 

programma Substance Use & Related Disorders van het WIV geanalyseerd. De centra zullen in de 

toekomst tevens gebruik kunnen maken van een gepersonaliseerd rapport via een interactieve online-

interface. De nationale gegevens van deze indicator worden ook jaarlijks in de vorm van 

standaardtabellen aan het EMCDDA gerapporteerd. 

3.5. Door het Riziv opgestelde onderzoeksvragen 

Op basis van de door dit registratiesysteem ingezamelde gegevens moet de volgende informatie 

verstrekt kunnen worden: 

- De kenmerken van de behandelde patiënten (algemene demografische kenmerken; aard, ernst 

en voorgeschiedenis van de verslavingen; woonsituatie; werksituatie, ...) per type van 

revalidatiecentrum waar de behandeling plaatsgevonden heeft. Het moet ook mogelijk zijn om 

de verschillen in behandelde patiënten te kennen tussen de gezondheidsinstellingen die een 

zelfde type van revalidatieprogramma aanbieden zonder deze instellingen afzonderlijk te 

identificeren.  

- De kenmerken van de gevolgde revalidatieprogramma’s (aanleiding voor de aanpak, reële duur 

van het programma, ...) per type van revalidatiecentrum waar de behandeling plaatsgevonden 
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heeft. Het moet ook mogelijk zijn om de verschillen in kenmerken van revalidatieprogramma’s te 

kennen tussen de gezondheidsinstellingen die een zelfde type van revalidatieprogramma 

aanbieden zonder deze instellingen afzonderlijk te identificeren. 

- De kenmerken van het zorgtraject (typen van achtereenvolgens gevolgde programma’s, 

effectieve duur van elk programma, verstreken tijd tussen 2 programma’s, aanleiding voor de 

aanpak van elk programma) en de evolutie van de patiënten tijdens dit traject (drugsgebruik, 

woonsituatie, werksituatie, ...) wanneer de patiënten meerdere behandelingsprogramma’s 

volgen (ongeacht of het om verschillende typen van programma, verschillende instellingen of 

verschillende jaren gaat). Het moet ook mogelijk zijn om een onderscheid te maken tussen 

bepaalde zones. Er moet minstens een stand van zaken opgemaakt worden voor de grootste 

steden en deze moeten onderling vergeleken worden. 

- Het aantal drugsverslaafden in behandeling die in een bepaalde zone wonen in verhouding tot 

het totale aantal inwoners in die zone per type van behandelingsprogramma en per 

geografische zone van het land. Aan de hand van die informatie kan de nood aan behandeling 

op lokaal niveau precies ingeschat worden. 
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4. Resultaten en analyses 

4.1. Beschrijving van de registraties 

4.1.1.  Aantal registraties 

Tussen 1 januari 2011 en 31 december 2011 hebben de centra met een Riziv-overeenkomst 5908 

behandelingsepisodes gerapporteerd.  

Van de 27 Riziv-behandelingscentra heeft er één centrum zijn gegevens voor 2011 niet op tijd 

verstrekt gezien problemen met eHealth en toegangen tot het registratiesysteem. Dit centrum 

vertegenwoordigd ongeveer 2% van alle gegevens van de dagcentra, 10% van de  crisiscentra en 2% 

van de residentiële eenheden. 

Wegens technische moeilijkheden heeft 1 centrum het onderscheid tussen de gegevens van de 

ambulante en residentiële opname-programma’s niet kunnen maken. Alle gegevens werden 

beschouwd als deel uitmakende van een residentieel programma. 

Verschillende dagcentra hebben het totaal van de opnames gerapporteerd, terwijl bepaalde hiervan 

geen deel uitmaakten van de RIZIV-conventie.  

Tabel 4.1.1 vermeldt per type behandelingscentrum de episodes die per centrum in de gegevensbank 

zijn geregistreerd. De tabel bevat tevens het aantal verschillende patiënten dat per type centrum 

behandeld is. Om tot die informatie te komen, werden personen die meermaals met hetzelfde 

rijksregisternummer in hetzelfde behandelingsprogramma werden geregistreerd, weggelaten. Deze 

informatie is bijgevolg enkel beschikbaar voor gegevens die met het rijksregisternummer zijn 

geregistreerd. De laatste kolom van de tabel bevat het gebruikspercentage van het 

rijksregisternummer bij de registraties. Aan de hand van deze informatie kan worden bepaald welk 

aandeel gegevens tot deze unieke identificatie van de patiënten bijdraagt. 

Meer dan 7 van de 10 behandelingsepisodes (70,4%) betreffen ambulante centra, MSOC's of 

dagcentra. In de ambulante hulpverlening is 61,7% van de gegevens geregistreerd in dagcentra en 

38,3% in MSOC's. In de residentiële centra is 54,9% van de behandelingsepisodes geregistreerd in 

een crisiscentrum tegenover 45,1% in een therapeutische gemeenschap.  

In totaal hadden 396 registraties betrekking op eenzelfde persoon die zich meermaals in eenzelfde 

behandelingsprogramma had ingeschreven.  

In totaal identificeert 88,9% van de gegevens op unieke wijze de betreffende patiënt. Dit aandeel is 

kleiner in de MSOC's (74,8%) en in de therapeutische gemeenschappen (78,6%) dan in de 

crisiscentra (99,1%) en in de dagcentra (97,1%). 
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Tafel 4.1.1: Aantal nieuwe behandelingsepisodes, aantal patiënten en percentage van gebruik van het 
rijksregisternummer per type van centrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Het centrum heeft zijn gegevens niet op tijd verstrekt gezien toegangen problemen met eHealth 
** De gegevens bevatten 127 opnamen in de residentiële programma en 89 in de dagcentra maar het onderscheid kan niet gemaakt worden 
*** De gegevens bevatten patiënten in het kader van een conventie met het RIZIV maar ook andere patiënten 

Type van centrum 
Naam van het centrum 

Aantal 
behandelings-
episodes  

Aantal verschillende 
patiënten behandeld  

% van gebruik van het 
rijksregisternummer 

MSOC 1593 1581 74.8 

Diapason 182   

Free Clinic 260   

MASS Bruxelles 80   

MSOC Gent 100   

MSOC Limburg 463   

MSOC Oostende 127   

MSOC Vlaams Brabant*** 250   

Parenthèse 61   

Projet Start 70   

Dag 2566 2382 97.1 

De Kiem 124   

De Sleutel*** 2073   

De Spiegel 123   

Enaden 55   

Kompas* 0   

L’Orée 23   

Phénix 144   

Projet Lama 24   

Crisis 961 823 99.1 

ADIC 124   

CLEAN 124   

De Sleutel 340   

De Spiegel 94   

Enaden 112   

Katarsis 98   

Kompas* 0   

Transition 69   

TG 788 726 78.6 

ADIC 33   

CATS 31   

De Kiem 44   

De Sleutel 99   

De Spiegel 20   

Ellipse 44   

Enaden 63   

Hautes-Fagnes 128   

Katarsis 36   

Kompas* 0   

L’espérance 51   

La pièce 23   

Trempoline** 216   

Totaal 5908 5512 88.9 
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4.1.2. Verdeling van de behandelingsepisodes per gewest 

De verdeling per gewest geeft een beter beeld van de geografische spreiding van deze 

behandelingsepisodes in België.  

Het Vlaams Gewest kent het grootste aantal geregistreerde behandelingsepisodes in het kader van 

een RIZIV-conventie (74,6%). Het Waals Gewest vertegenwoordigt 18,4% van het totale aantal 

behandelingsepisodes en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7,0%. 

Wat de verdeling tussen de verschillende types centra betreft, merken we dat er in Vlaanderen slechts 

een klein aandeel episodes in therapeutische gemeenschappen plaatsvindt (5,3%), terwijl dit type 

centrum de meeste behandelingsepisodes telt in Wallonië (40,3%) en in Brussel (28,5%). In 

Vlaanderen hebben de dagcentra daarentegen meer dan de helft van de episodes gerapporteerd 

(52,6%) tegenover ongeveer 13% in Wallonië en 25% in Brussel. 

Tafel 4.1.3. Aantal behandelingsepisodes per gewest  

Type van programma Vlaams gewest Waals  gewest 
Brussels Hoofdstedlijk 

gewest 

MSOC 
1200 

(27.2%) 

313 

(28.7%) 

80 

(19.5%) 

Dag 
2320 

(52.6%) 

144 

(13.2%) 

102 

(24.8%) 

Crisis 
656 

(14.9%) 

193 

(17.7%) 

112 

(27.3%) 

TG 
232 

(5.3%) 

439 

(40.3%) 

117 

(28.5%) 

Total 
4408 

(100.0%) 

1089 

(100.0%) 

411 

(100.0%) 
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4.1.3. Percentage van onbekende gegevens per variabele 

Teneinde de onvolledigheid van de geregistreerde gegevens in de verschillende behandelingscentra 

te kunnen inschatten, is het nuttig om zicht te krijgen op het aandeel "onbekend" gerapporteerde 

gegevens.  

Zo kennen een aantal variabelen, zoals de nationaliteit, de gezins- of woonsituatie, de arbeidssituatie, 

de behandelde persoon, de toedieningswijze of de frequentie van gebruik, die aan de patiënten 

gevraagd worden minder dan 6% onbekende antwoorden. Bepaalde andere variabelen vertonen een 

groter aantal onbekende antwoorden (9% tot 15%), zoals de eerdere behandeling, het 

opleidingsniveau, de substitutietherapie, de leeftijd bij eerste gebruik en het injectiegedrag. De 

variabele afstand werd in 2011 in minder dan een vierde van de gevallen geregistreerd. 

Bij de variabelen uit de eerste groep, die geen groot aandeel onbekende antwoorden omvatten, 

merken we dat het aandeel onbekende antwoorden vaak het grootst is in dagcentra of in MSOCs in 

vergelijking met de twee andere programmatypes. Bij de andere variabelen verschilt de situatie 

sterker naargelang het type behandelingscentrum. 

Tafel 4.1.3. Percentage van onbekende gegevens per variabel 

 Percentage van onbekende gegevens (%) 

Variabel VL WA BXL MSOC Dag Crisis TG OPI STI CAN ALC Totaal 

Nationaliteit 3.8 0.4 1.1 1.5 5.3 0.6 1.5 1.4 1.5 1.5 0.2 3.0 

Leefsituatie 3.7 3.0 1.1 2.6 4.8 2.3 1.8 2.6 1.2 1.2 1.8 3.4 

Woonsituatie 4.6 10.3 12.4 8.4 4.9 6.6 5.2 7.9 2.4 1.7 5.3 6.2 

Afstand 90.2 23.9 52.3 53.6 92.1 77.9 62.3 61.0 88.8 90.7 47.2 75.0 

Arbeidsituatie 18.9 7.2 6.7 29.4 13.1 6.0 6.5 21.3 11.3 8.2 7.9 15.9 

Opleiding 7.2 6.9 8.6 13.3 6.2 1.6 3.6 9.8 2.1 2.2 5.3 7.2 

Vroeger behandeld 11.6 3.2 2.7 12.3 9.1 4.1 10.2 11.0 8.1 4.5 6.1 9.4 

Verwijzer 17.0 7.1 7.3 31.5 7.3 5.2 11.3 9.6 16.4 14.0 13.6 14.4 

Substitutie behand. 3.6 1.2 0.3 1.3 5.5 0.7 0.6 1.4 3.1 4.4 0.8 2.9 

Toedieningswijze 5.3 3.8 5.7 1.0 8.1 3.4 5.5 3.9 4.6 1.0 0.4 5.0 

Lft 1ste gebruik 5.1 4.0 17.0 4.7 7.1 2.9 6.5 3.2 5.4 2.8 8.5 5.7 

Frequentie 13.5 1.6 8.4 10.8 16.4 3.2 2.1 10.6 9.0 5.8 8.9 10.9 

Injectiegedrag 14.3 14.3 16.2 13.3 15.9 8.1 18.7 14.2 15.0 6.6 16.3 14.4 
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4.2. Beschrijving van de patiënten per gewest 

4.2.1.  Geslacht van de patiënten 

 

Figuur 4.2.1. : Percentage van het geslacht van de patiënten per gewest 

Uit de verdeling van de patiënten per geslacht blijkt dat het aandeel vrouwen ongeveer 17% bedraagt. 

Er is geen statistisch significant verband tussen het gewest en het geslacht (chi-kwadraat met 2 

vrijheidsgraden=0.4977, p=0.7797). 
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4.2.2.  Leeftijd van de patiënten 

 

Figuur 4.2.2. : Percentage van de leeftijd van de patiënten per gewest 

De gemiddelde leeftijd van personen in behandeling bedraagt op nationaal niveau 30 jaar, terwijl dat 

in Vlaanderen 29 jaar, in Wallonië 34 jaar en in Brussel 39 jaar is. 

Op de grafiek is te zien dat de verdeling per leeftijd in het Waals Gewest en vooral in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest naar de hogere categorieën verschuift. In Vlaanderen is de categorie 25-29 

jaar het best vertegenwoordigd (23,2%), terwijl dat in Wallonië de categorie 35-39 jaar (21,8%) en in 

Brussel de categorie 40-44 jaar (22,1%) is.  

De categorie onder de leeftijd van 20 jaar is in Wallonië (2,8%) en in Brussel (0,3%) veel minder groot 

en is in Vlaanderen (14,2%) proportioneel gezien beduidend groter. De 50-plussers zijn in Vlaanderen 

goed voor slechts 1,8% van de gegevens. In Wallonië en Brussel is dat daarentegen respectievelijk 

nog 6,4% en 11,1%. 
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4.2.3.  Nationaliteit 

 

Figuur 4.2.3. : Percentage van de nationaliteit van de patiënten per gewest 

Brussel telt een groter aandeel personen die niet de Belgische nationaliteit hebben (30,7%) dan in de 

andere gewesten (9,6% in Vlaanderen en 14.9% in Wallonië) (chi-kwadraat met 1 

vrijheidsgraden=122.6970, p<0,0001). 

In het hele land is het aandeel personen uit de Europese Unie bijna tweemaal zo klein als het aandeel 

personen van buiten de Europese Unie. In het Waals Gewest zijn beide aandelen echter nagenoeg 

even groot.  

In Vlaanderen is het aandeel onbekende antwoorden bijna 3,8% bedraagt, terwijl dat in Brussel amper 

1% en in Wallonië 0,5% is. 
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4.2.4.  Leefsituatie 

 

Figuur 4.2.4. : Percentage van de leefsituatie van de patiënten per gewest 

Het blijkt dat het aandeel alleenstaande personen in behandeling beduidend groter is in Wallonië 

(39,8%) en in Brussel (40,2%), waar ze de meest vertegenwoordigde groep vormen, dan in 

Vlaanderen (24,4%). (chi-kwadraat met 1 vrijheidsgraden=123.3466, p<0,0001). 

Het aandeel patiënten dat nog bij hun ouders woont is de grootste categorie in Vlaanderen (33,2%) en 

is ongeveer tweemaal zo groot als in Wallonië (17,7%) en in Brussel (15,1%). 

De leefsituaties waarbij een alleenstaande ouder of een koppel kinderen heeft, vertegenwoordigen op 

nationaal niveau 11,6% van de gevallen en vertonen slechts lichte verschillen op regionaal niveau.  

De categorieën 'Andere' en 'Onbekend' vormen een tamelijk groot aandeel van de registraties (16,3% 

op nationaal niveau en tot 21,6% in Brussel).  
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4.2.5.  Woonsituatie 

 

Figuur 4.2.5. : Percentage van de woonsituatie van de patiënten per gewest 

Bijna drie vierde van de behandelde populatie heeft een vaste verblijfplaats (73,7%). Dit aandeel is 

kleiner in Wallonië (64,1%) en in Brussel (63,1%) dan in Vlaanderen (77,1%) (chi-kwadraat met 1 

vrijheidsgraden=48.8872, p<0,0001). 

Het aandeel personen in wisselende verblijfituaties is in de drie gewesten even groot en bedraagt 

ongeveer 11 tot 13%.  

Het aandeel personen in een voorziening of gevangenis is daarentegen aanzienlijk groter in Wallonië 

(12,2%) en in Brussel (12,9%) dan in Vlaanderen (8,0%) (chi-kwadraat met 1 

vrijheidsgraden=33.3125, p<0,0001). 

In Brussel wordt op deze vraag tweemaal zo vaak (12,4%) niet geantwoord als op nationaal niveau 

(6,2%). 
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4.2.6.  Afstand tussen het centrum en de woonplaats van de patiënt 

 

Figuur 4.2.6. : Percentage van de afstand tussen het centrum en de woonplaats van de patiënten 

per gewest 

De gegevens voor Vlaanderen worden niet getoond gezien het lage percentage van antwoorden 

(<10%). In Wallonië leggen patiënten veel grotere afstanden af om een behandeling te krijgen 

(gemiddeld 36 km) dan in Brussel (21 km). De categorie 30-100 km is de grootste in Wallonië (18,1%), 

terwijl de grootste categorie in Brussel die van minder dan 2 km is (14,6%). In Brussel komt een 

aanzienlijk deel van de patiënten in behandeling van buiten de stad, aangezien de categorieën boven 

10 km in totaal 17,2% van de antwoorden vertegenwoordigen. 
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4.2.7.  Opleidingsniveau 

 

Figuur 4.2.7. : Percentage van het opleidingsniveau van de patiënten per gewest 

De verdeling is voor de drie gewesten van het land relatief gelijkaardig met een aandeel van 45 tot 

48% van de patiënten die het secundair onderwijs heeft afgemaakt, tussen 31 en 36% die het lager 

onderwijs heeft afgemaakt en tussen 1 en 3% die geen onderwijs heeft genoten. 

De regionale verschillen tekenen zich vooral af voor het niveau hoger onderwijs/universiteit dat amper 

3,6% van de behandelde populatie in Vlaanderen en 5,9% in Wallonië behaalde tegenover 12,1% in 

Brussel. (chi-kwadraat met 1 vrijheidsgraden=39.7224, p<0,0001). 

Er moet ook worden benadrukt dat er in Vlaanderen een veel groter aandeel onbekende antwoorden 

is vastgesteld (18,9%) dan in Wallonië (7,2%) en Brussel (6,7%). 
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4.2.8.  Professionele activiteit 

 

Figuur 4.2.8. : Percentage van de professionele activiteit van de patiënten per gewest 

Op nationaal niveau is slechts 1 op de 5 (22,7%) personen in behandeling tewerkgesteld. Dit aandeel 

zakt tot 11,6% in Wallonië en 6,5% in Brussel. Vlaanderen telt daarentegen meer tewerkgestelde 

personen in behandeling (27,0%) (chi-kwadraat met 1 vrijheidsgraden=173.2884, p<0,0001). 

Het aandeel studenten in Vlaanderen (11,3%) is groter dan in de twee andere gewesten 

(respectievelijk 1,0% en 0% in Wallonië en Brussel). 

Een groot deel van de patiënten in Wallonië (28,2%) en in Brussel (37,2%) behoort tot geen van deze 

categorieën of wenst deze informatie niet mee te delen (categorieën "Andere" en "Onbekend") ten 

opzichte van Vlaanderen (12,0%). 
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4.2.9.  Voorgaande / eerdere behandeling 

 

Figuur 4.2.9. : Percentage van de voorgaande/eerdere behandeling van de patiënten per gewest 

Ongeveer een vierde van de personen (25,9%) die in 2011 in behandeling waren, werden niet vroeger 

behandeld voor problemen in verband met hun drugsgebruik. Dit aandeel is kleiner in Brussel (22,1%) 

dan in Vlaanderen (26,3%) en in Wallonië (25,8%) (chi-kwadraat met 1 vrijheidsgraden=6.9848, 

p=0.0082). 

Het aandeel onbekende antwoorden is daarentegen groter in Vlaanderen (11,6%) dan in Wallonië 

(3,2%) en in Brussel (2,7%). 
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4.2.10. Substitutiebehandeling 

 

Figuur 4.2.10. : Percentage van de substitutiebehandeling van de patiënten per gewest 

Het aandeel personen dat nooit een substitutiebehandeling gevolgd heeft, varieert van 48,2% in 

Brussel tot 54,8% in Wallonië en 69,0% in Vlaanderen.  

Methadon is hierbij de meest gebruikte substantie en werd door 16,8% van de patiënten in België 

gerapporteerd.  
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4.2.11. Verwijzer 

 

Figuur 4.2.11. : Percentage van de verwijzer van de patiënten per gewest 

Het aandeel patiënten dat op eigen initiatief komt, vormt een ruime meerderheid in Wallonië (61,6%) 

en in Brussel (74,9%), maar is beduidend kleiner in Vlaanderen (29,0%).  

In Vlaanderen zijn de justitiële doorverwijzingen bijna net zo talrijk (27,8%) als de patiënten die op 

eigen initiatief komen, terwijl ze in Wallonië beduidend minder vaak voorkomen (9,2%) en in Brussel 

haast onbestaand zijn (1,9%). 

Doorverwijzingen door zorgverleners (gespecialiseerd centrum, huisarts of ziekenhuis) gelden in heel 

België voor 1 op de 5 personen (18,6%) en komen vaker voor in Vlaanderen (20,7%) dan in Wallonië 

(11,3%) en in Brussel (15,1%). 
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4.2.12. Belangrijkste gebruikte substantie  

 

Figuur 4.2.12. : Percentage van de belangrijkste gebruikte substantie door de patiënten per 

gewest 

De substantie die de patiënt de meeste problemen bezorgt, is in de RIZIV-geconventioneerde centra 

in Wallonië en in Brussel in de meeste gevallen een opiaat (respectievelijk 57,5% en 58,5%). In 

Vlaanderen is na opiaten (32.3%), cannabis de substantie die het vaakst wordt gerapporteerd 

(31,7%). Stimulerende substanties (cocaïne en stimulantia) worden in Vlaanderen (26,3%) vaker 

gerapporteerd dan in Wallonië (10,5%) en in Brussel (8,0%). Alcohol wordt vaker gerapporteerd in 

Wallonië (25,8%) en in Brussel (21,8%) dan in Vlaanderen (3,4%). 
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4.2.13. Alle gebruikte substanties  

 

Figuur 4.2.13. : Percentage van alle gebruikte substanties door de patiënten per gewest 

De aandelen voor de verschillende substanties zijn op regionaal niveau in evenwicht, met 

daarentegen veel meer gevallen van opiaatgebruik in Wallonië (32,7%) en in Brussel (34,9%) dan in 

Vlaanderen (19,3%). Cannabis blijft vaker gebruikt in Vlaanderen (27,2%) dan in Wallonië (14,0%) en 

in Brussel (13,5%). 

Alcohol wordt in de drie gewesten in vergelijkbare aandelen aangetroffen (tussen 14,4% en 17,4%). 

Substanties zoals hallucinogenen en vluchtige snuifmiddelen worden heel zelden genoemd. 
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4.2.14. Gebruikswijze van de belangrijkste substantie 

 

Figuur 4.2.14. : Percentage van de gebruikswijze van de belangrijkste substantie voor de 

patiënten per gewest 

De substantie roken of inhaleren is overal het meest vertegenwoordigd (53,9% op nationaal niveau). 

De gewesten onderscheiden zich daarentegen van elkaar door een groter aandeel voor snuiven in 

Vlaanderen (18,9%) dan in Wallonië (1,8%) en in Brussel (1,6%), terwijl het omgekeerde geldt voor 

oraal gebruik (11,3% in Vlaanderen tegenover 29,3% in Wallonië en 32,6% in Brussel). Injecteren 

wordt proportioneel gezien vaker vermeld in Brussel (15,1%) dan in Wallonië (11,1%) en in 

Vlaanderen (9,6%). 
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4.2.15. Frequentie van gebruik van de belangrijkste substantie 

 

Figuur 4.2.15. : Percentage van de frequentie van gebruik van de belangrijkste substantie voor de 

patiënten per gewest 

De verdeling is relatief gelijkaardig voor de drie gewesten. Bijna de helft van de patiënten op nationaal 

niveau gebruikt dagelijks (50,6%). 

Het aantal patiënten dat enkele dagen per week gebruikt is tweemaal zo groot in Vlaanderen (17,7%) 

dan in Brussel (9,4%). 

Een relatief groot aandeel patiënten (18,0%) had in de maand vóór de behandeling niet gebruikt.  
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4.2.16. Leeftijd eerste gebruik van de belangrijkste substantie 

 

Figuur 4.2.16. : Percentage van de leeftijd eerste gebruik van de belangrijkste substantie voor de 

patiënten per gewest 

De gemiddelde leeftijd waarop de belangrijkste substantie voor het eerst gebruikt werd, bedraagt 19 

jaar in Vlaanderen, 20 jaar in Wallonië en 21 jaar in Brussel. 

We merken op dat de leeftijdsklasse 12-13 jaar al een aanzienlijk aandeel van de populatie (7,4%) 

vertegenwoordigt. Dat aandeel bereikt vooral in Vlaanderen een hoogtepunt in de categorieën 14-15 

jaar en 16-17 jaar (respectievelijk 20,0% en 18,8%). Een verschuiving naar de hogere leeftijdsklassen 

is vooral in Brussel merkbaar waar het aandeel van 28-plussers het grootste is (16,7%). 
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4.2.17. Injectiegedrag 

 

Figuur 4.2.17. : Percentage van het injectiegedrag van de patiënten per gewest 

23,9% van de patiënten in Vlaanderen, 22,1% in Wallonië (22,1%) en 32,1% in Brussel heeft ooit 

geïnjecteerd of injecteert momenteel.   
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4.3. Beschrijving per type behandelingscentrum 

4.3.1. Geslacht van de patiënten 

 

Figuur 4.3.1. : Percentage van het geslacht van de patiënten per type behandelingscentrum 

Het verschil in geslacht tussen de verschillende types behandelingscentra is veel opvallender. In de 

ambulante behandelingscentra zijn de vrouwen iets beter vertegenwoordigd (18,4% in de MSOC's en 

18,2% in de dagcentra) dan in de residentiële centra (14,0% in de crisiscentra en 16,5% in de 

therapeutische gemeenschappen). Er is een statistisch significant verschil in de proportie vrouwen 

tussen de types ambulante en residentiële behandelingscentra (chi-kwadraat met 1 

vrijheidsgraden=7.5526, p=0.0060). 
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4.3.2.  Leeftijd van de patiënten 

 

Figuur 4.3.2. : Percentage van de leeftijd van de patiënten per type behandelingscentrum 

De gemiddelde leeftijd van patiënten in behandeling bedraagt 32 jaar in MSOC's, 28 jaar in dagcentra, 

31 jaar in crisiscentra en 33 jaar in therapeutische gemeenschappen.  

De categorie onder 20 jaar is statistisch groter in de dagcentra (17,3%), dan in de therapeutische 

gemeenschappen (6,8%), in de MSOC's (7,1%) en de crisiscentra (4,4%) (chi-kwadraat met 1 

vrijheidsgraad=167.4650, p=<0.0001). 

Patiënten ouder dan 50 jaar gaan significant gezien vaker naar therapeutische gemeenschappen 

(6,8%) dan naar MSOC's (3,6%), dagcentra (2,4%) en crisiscentra (1,8%) (chi-kwadraat met 1 

vrijheidsgraad=34.7131, p=<0.0001). 
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4.3.3.  Nationaliteit 

 

Figuur 4.3.3. : Percentage van de nationaliteit van de patiënten per type behandelingscentrum 

Het aandeel buitenlanders in behandeling is statistisch groter in de MSOC's (19,3%) dan in de andere 

types: 13,1% in therapeutische gemeenschappen, 11,4% in crisiscentra en 7,1% in dagcentra (chi-

kwadraat met 1 vrijheidsgraad=106.1331, p=<0.0001).  

Deze vraag wordt ook minder goed ingevuld in dagcentra (5,3% onbekende antwoorden) dan in de 

andere types centra die in de buurt komen van 1 tot 1,5%. 
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4.3.4.  Leefsituatie 

 

Figuur 4.3.4. : Percentage van de leefsituatie van de patiënten per type behandelingscentrum 

Het aandeel patiënten dat voorafgaand aan de behandeling alleen woont, is statistisch groter in de 

therapeutische gemeenschappen (34,3%) en de MSOC's (31,6%) dan in de crisiscentra (28,8%) en 

de dagcentra (24,3%) (chi-kwadraat met 1 vrijheidsgraad=29.2665, p=<0.0001). 

De patiënten die met een partner (met of zonder kinderen) samenwonen, zijn significant veel talrijker 

in de ambulante hulpverlening (25,0% in MSOC's en 20,9% in dagcentra) dan in de residentiële centra 

(15,1% in crisiscentra en 12,5% in therapeutische gemeenschappen) (chi-kwadraat met 1 

vrijheidsgraad=57.8664, p=<0.0001). 

De leefsituatie bij de ouders, die op een veel jongere populatie kan wijzen, komt ook veel vaker voor in 

dagcentra (33,0%) dan in therapeutische gemeenschappen (20,2%). 
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4.3.5.  Woonsituatie 

 

Figuur 4.3.5. : Percentage van de woonsituatie van de patiënten per type behandelingscentrum 

Het aandeel patiënten dat een vaste verblijfplaats heeft is statistisch groter in ambulante centra 

(81,0% in dagcentra en 74,4% in MSOCs) dan in residentiële centra (66,5% in crisiscentra en 55,5% 

in therapeutische gemeenschappen) (chi-kwadraat met 1 vrijheidsgraad=215.2395, p=<0.0001). 

De patiënten die in precaire omstandigheden leven (wisselende verblijfplaats), komen significant vaker 

voor in crisiscentra (18,0%) dan in MSOC's (14,0%), in therapeutische gemeenschappen (12,0%) of in 

dagcentra (6,3%) (chi-kwadraat met 1 vrijheidsgraad=50.3449, p=<0.0001). 
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4.3.6.  Afstand tussen het centrum en de woonplaats van de patiënt 

 

Figuur 4.3.6. : Percentage van de afstand tussen het centrum en de woonplaats van de patiënten 

per type behandelingscentrum 

Deze gegevens betreffen alleen de Waalse en Brusselse centra. De gemiddelde door de patiënt 

afgelegde afstand is groter in therapeutische gemeenschappen (66 km) dan in crisiscentra (20 km) en 

in ambulante centra (8 km in MSOC's en 11 km in dagcentra).  
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4.3.7.  Opleidingsniveau 

 

Figuur 4.3.7. : Percentage van het opleidingsniveau van de patiënten per type 

behandelingscentrum 

Het aandeel patiënten dat nooit naar school is geweest, is relatief klein en vergelijkbaar in de vier 

types centra (tussen 1,4% en 2,2%). We zien een groter aandeel patiënten met een secundair 

diploma in de MSOC's (53,3%), de crisiscentra (57,4%) en de therapeutische gemeenschappen 

(47,1%) dan in de dagcentra (38,1%) waar het aandeel patiënten met een diploma lager onderwijs 

groter is (42,5%). 

Het aandeel onbekende antwoorden is ook veel groter in MSOC's (29,4%) in verhouding tot de drie 

andere types. 
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4.3.8.  Professionele activiteit 

 

Figuur 4.3.8. : Percentage van de professionele activiteit van de patiënten per type 

behandelingscentrum 

De categorie regulier werk is statistisch minder groot in MSOC's (21,7%) en in residentiële centra 

(14,1% in crisiscentra en 11,3% in therapeutische gemeenschappen) dans in dagcentra (29,8%) (chi-

kwadraat met 1 vrijheidsgraad=113.5672, p=<0.0001). 

Het aandeel niet-actieve en werkloze personen is heel groot in de residentiële centra (72,3% in 

crisiscentra, 62,4% in therapeutische gemeenschappen) en enigszins kleiner in de ambulante 

hulpverlening (47,8% in MSOC's en 44,1% in dagcentra). 

Leerlingen en of studenten komen veel vaker voor in de dagcentra (15,2%), terwijl hun aandeel in de 

andere types centra tussen 2,7% en 5,4% schommelt (chi-kwadraat met 1 vrijheidsgraad=226.2265, 

p=<0.0001). 
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4.3.9.  Voorgaande/ eerdere behandeling 

 

Figuur 4.3.9. : Percentage van de voorgaande/ eerdere behandeling van de patiënten per type 

behandelingscentrum 

Het aandeel patiënten dat vroeger nooit behandeld is, is veel groter in de dagcentra (41,7%) dan in de 

MSOC's (16,3%) en in de therapeutische gemeenschappen (19,4%), maar vooral dan in de 

crisiscentra waar slechts 4,5% van de personen nooit vroeger behandeld is. 
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4.3.10. Substitutiebehandeling 

 

Figuur 4.3.10. : Percentage van de substitutiebehandeling van de patiënten per type 

behandelingscentrum 

Een groot aandeel patiënten in behandeling in een dagcentrum (82,7%) of in een therapeutische 

gemeenschap (71,8%) heeft nooit een substitutiebehandeling gevolgd. Dit aandeel is significant 

kleiner in MSOC's (41,0%) en crisiscentra (53,5%) (chi-kwadraat met 1 vrijheidsgraad=505.6157, 

p<0.0001). 

Een behandeling met methadon komt het vaakst voor. De andere behandelingstypes zijn bijkomstig. 

Een groot aandeel patiënten in de MSOC's (31,5%) heeft niet op deze vraag geantwoord in 

tegenstelling tot de andere types centra. 
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4.3.11. Verwijzer 

 

Figuur 4.3.11. : Percentage van de verwijzer van de patiënten per type behandelingscentrum 

De patiënten die op eigen initiatief aan een behandeling beginnen vormen de grootste categorie in de 

MSOC's (46,4%), de crisiscentra (49,9%) en de therapeutische gemeenschappen (39,7%). In de 

dagcentra is een justitiële doorverwijzing (34,6%) daarentegen de belangrijkste categorie. 

De residentiële centra zien ook significant vaker patiënten komen die door andere gespecialiseerde 

centra zijn doorverwezen (28,1% in crisiscentra en 20,8% in therapeutische gemeenschappen) dan de 

ambulante centra (respectievelijk 9,7% en 7,3% voor de MSOC's en de dagcentra) (chi-kwadraat met 

1 vrijheidsgraad=31.3181, p<0.0001). 
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4.3.12. Belangrijkste gebruikte substantie  

 

Figuur 4.3.12. : Percentage van de belangrijkste gebruikte substantie door de patiënten per type 

behandelingscentrum 

De MSOC's (62,3%), de crisiscentra (52,6%) en de therapeutische gemeenschappen (36,0%) 

ontvangen voor het merendeel patiënten met problemen die vooral met het gebruik van opiaten te 

maken hebben. De dagcentra zien daarentegen voor het merendeel patiënten met een probleem dat 

met cannabis te maken heeft (41,4%). Sommige therapeutische gemeenschappen in Wallonië zijn in 

alcoholverslaving gespecialiseerd en voorzien in een speciale plaats voor de behandeling van deze 

substantie (31,5% van de patiënten in therapeutische gemeenschappen). 
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4.3.13. Alle gebruikte substanties  

 

Figuur 4.3.13. : Percentage van alle gebruikte substanties door de patiënten per type 

behandelingscentrum 

Wanneer we naar alle substanties kijken waarmee de verschillende types centra in aanraking komen, 

is het profiel in de residentiële centra relatief identiek: tussen 15 en 25% voor opiaten, stimulantia, 

hypnotica, cannabis en alcohol. Stimulantia komen minder vaak voor (minder dan 10%) en de 

aandelen andere substanties (hallucinogenen en snuifmiddelen) zijn verwaarloosbaar. 

In MSOC's is het aandeel gebruikers van opiaten veel groter (38,2%) en zijn er minder dan 10% 

gebruikers van stimulantia, hypnotica en alcohol.  

In de dagcentra zijn de voornaamste substanties daarentegen cannabis (31,4%) en alcohol (24,4%). 

Voor opiaten, stimulantia, en hypnotica schommelt het aandeel rond 10%. 
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4.3.14. Gebruikswijze van de belangrijkste substantie 

 

Figuur 4.3.14. : Percentage van de gebruikswijze van de belangrijkste substantie voor de 

patiënten per type behandelingscentrum 

De voornaamste substantie wordt in de MSOC's (59,1%), de dagcentra (57,1%) en de crisiscentra 

(49,7%) grotendeels gerookt of geïnhaleerd. In de therapeutische gemeenschappen, waar alcohol ook 

vaker voorkomt, is drinken (36,8%) even belangrijk als roken (37,6%).  

Injecteren komt minder vaak voor in de dagcentra (5,9%) dan in de drie andere types waar het 

aandeel tussen 12,3% en 15,7% schommelt. 
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4.3.15. Frequentie van gebruik van de belangrijkste substantie 

 

Figuur 4.3.15. : Percentage van de frequentie van gebruik van de belangrijkste substantie voor de 

patiënten per type behandelingscentrum 

We merken dat behalve in de dagcentra de gebruikers vooral dagelijkse gebruikers zijn (tussen 53,2% 

en 69,3% in de therapeutische gemeenschappen en MSOC's).  

In de dagcentra is het aandeel patiënten dat in de voorbije maand niet gebruikt heeft of die één keer 

per week of minder gebruiken heel groot (42,0%). 
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4.3.16. Leeftijd eerste gebruik van de belangrijkste substantie 

 

Figuur 4.3.16. : Percentage van de leeftijd eerste gebruik van de belangrijkste substantie voor de 

patiënten per type behandelingscentrum 

De categorie 16-17 jaar komt het vaakst voor in MSOC's (17,8%), crisiscentra (22,4%) en 

therapeutische gemeenschappen (21,8%); in dagcentra is de categorie 14-15 jaar het grootst (23,3%). 

Het aandeel personen dat na hun 28e is begonnen met gebruiken is groter in de MSOC's (14,6%) dan 

in de andere types centra (tussen 5,7 en 7,5%). 
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4.3.17. Injectiegedrag 

 

Figuur 4.3.17. : Percentage van het injectiegedrag van de patiënten per type 

behandelingscentrum 

Gebruik door injectie is minder problematisch in de dagcentra waar slechts 15,8% van de patiënten al 

geïnjecteerd heeft of momenteel injecteert. Dit aandeel loopt op tot 38,5% in de crisiscentra, tot 32,1% 

in de MSOC's en tot 19,0% in de therapeutische gemeenschappen. 
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4.4. Beschrijving per belangrijkst gebruikt psychoactief middel  

4.4.1. Geslacht van de patiënten 

 

Figuur 4.4.1. : Percentage van het geslacht van de patiënten per belangrijkst gebruikt 

psychoactief middel  

Het aandeel vrouwen varieert aanzienlijk binnen de populaties die voor verschillende substanties 

worden behandeld. Zo varieert het van 20,7% bij problematische gebruikers van stimulantia tot 19,1% 

bij problematische gebruikers van alcohol, en daalt het tot 17,1% bij problematische gebruikers van 

opiaten en tot 13,8% bij problematische gebruikers van cannabis. Er is een statistisch significant 

verband tussen het geslacht en de voornaamste substantie (chi-kwadraat met 3 

vrijheidsgraden=22.3492, p<0.0001). 
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4.4.2.  Leeftijd van de patiënten 

 

Figuur 4.4.2. : Percentage van de leeftijd van de patiënten per belangrijkst gebruikt psychoactief 

middel  

De gemiddelde leeftijd van de behandelde populatie bedraagt 33 jaar voor personen in behandeling 

voor opiaten, 32 jaar voor personen in behandeling voor stimulantia, 28 jaar voor personen in 

behandeling voor cannabis en 31 jaar voor personen in behandeling voor alcohol.  

Bijna één op de drie patiënten (33,2%) in behandeling voor cannabis is jonger dan 20 jaar. Dit aandeel 

bedraagt 6,6% voor stimulantia, 2,8% voor alcohol en 1,7% voor opiaten. Dit verschil is significant 

(chi-kwadraat met 1 vrijheidsgraad=904.0093, p<0.0001). 

De leeftijdsspreiding voor problematisch alcoholgebruik is veel breder dan voor problematisch gebruik 

van opiaten en stimulantia, en vooral dan het gebruik van cannabis dat minder dan 10% patiënten 

ouder dan 35 jaar treft. 
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4.4.3.  Nationaliteit 

 

Figuur 4.4.3. : Percentage van de nationaliteit van de patiënten per belangrijkst gebruikt 

psychoactief middel  

Het aandeel buitenlanders is statistisch kleiner bij de problematische gebruikers van stimulantia 

(8,2%),  alcohol (6,5%) en cannabis (4,3%), dan opiaten (21,1%) (chi-kwadraat met 1 

vrijheidsgraad=255.3188, p<0.0001). 
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4.4.4.  Leefsituatie 

 

Figuur 4.4.4. : Percentage van de leefsituatie van de patiënten per belangrijkst gebruikt 

psychoactief middel  

De populatie die voor opiaten en alcohol in behandeling is, leeft vaak alleen (respectievelijk 34,1% en 

39,6%). De populatie die cannabis gebruikt is jong en woont nog bij de ouders (49,3%). Bij de 

patiënten die voor stimulantia worden behandeld, zien we eveneens een meerderheid die bij de 

ouders woont (29,7%), maar daarnaast ook personen die met een partner leven.  
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4.4.5.  Woonsituatie 

 

Figuur 4.4.5. : Percentage van de woonsituatie van de patiënten per belangrijkst gebruikt 

psychoactief middel  

Het aandeel personen met een vaste verblijfplaats is statistisch veel groter bij de problematische 

gebruikers van cannabis (86,6%), stimulantia (77,7%) en alcohol (76,0%), dan opiaten (66,0%) (chi-

kwadraat met 1 vrijheidsgraad=100.3269, p<0.0001). 
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4.4.6.  Afstand tussen het centrum en de woonplaats van de patiënt 

 

Figuur 4.4.6. : Percentage van de afstand tussen het centrum en de woonplaats van de patiënten 

per belangrijkst gebruikt psychoactief middel  

Deze gegevens betreffen alleen de Waalse en Brusselse centra. De gemiddelde afstand die patiënten 

afleggen om een behandeling te volgen, is beduidend groter voor gebruikers van alcohol (50 km) dan 

voor gebruikers van stimulantia (26 km), gebruikers van opiaten (19 km) en gebruikers van cannabis 

(17 km). 
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4.4.7.  Opleidingsniveau 

 

Figuur 4.4.7. : Percentage van het opleidingsniveau van de patiënten per belangrijkst gebruikt 

psychoactief middel  

Het aandeel patiënten zonder enig diploma is significant groter bij gebruikers van opiaten (2,7%) dan 

bij de andere gebruikers (rond 1% tot 1,5%) (chi-kwadraat met 1 vrijheidsgraad=25.9228, p<0.0001). 

Het grotere aandeel patiënten met enkel een diploma lager onderwijs bij de gebruikers van cannabis 

(44,9%) is ongetwijfeld te verklaren door de gemiddelde leeftijd van deze populatie (een derde jonger 

dan 20 jaar).  

Het aandeel patiënten met een hoger diploma is statistisch groter bij gebruikers van alcohol (14,6%) 

dan bij de andere gebruikers (tussen 3 en ongeveer 5%) (chi-kwadraat met 1 

vrijheidsgraad=106.5363, p<0.0001). 
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4.4.8.  Professionele activiteit 

 

Figuur 4.4.8. : Percentage van de professionele activiteit van de patiënten per belangrijkst 

gebruikt psychoactief middel  

Het aandeel patiënten dat werk zoekt of werkloos is, bedraagt bijna twee derde bij de gebruikers van 

alcohol (64,2%) en van opiaten (58,3%), iets meer dan de helft (52,4%) bij de gebruikers van 

stimulantia en 38,6% bij de gebruikers van cannabis. Bij deze laatste groep is de categorie 

"leerling/student" het best vertegenwoordigd (27,5%), terwijl die bij de andere types gebruikers amper 

1 tot 1,5% bedraagt. 
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4.4.9.  Voorgaande/ eerdere behandeling 

 

Figuur 4.4.9. : Percentage van de voorgaande/eerdere behandeling van de patiënten per 

belangrijkst gebruikt psychoactief middel  

Bij opiaatgebruikers (13,6%), stimulerende middelen (25,7%) en alcoholgebruikers (19,1%) betreft de 

lopende behandeling slechts in een beperkt aantal gevallen de eerste behandeling. Bij 

cannabisgebruikers (50,4%) is de proportie van eerste behandeling groter. 
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4.4.10. Substitutiebehandeling 

 

Figuur 4.4.10. : Percentage van de substitutiebehandeling van de patiënten per belangrijkst 

gebruikt psychoactief middel  

De prevalentie van de substitutiebehandeling is groter bij de gebruikers van opiaten (47,0% heeft al 

een dergelijke behandeling gevolgd) dan bij de gebruikers van alcohol (8,6%), van stimulantia (5,1%) 

of van cannabis (1,1%). 

Methadon is de meest gebruikte substantie, gevolgd door buprenorfine dat proportioneel gezien tien 

keer minder courant is. 
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4.4.11. Verwijzer 

 

Figuur 4.4.11. : Percentage van de verwijzer van de patiënten per belangrijkst gebruikt 

psychoactief middel  

Er is een verschil tussen de verwijzers naargelang het type gebruiker. Bij gebruikers van opiaten 

(53,4%) en van alcohol (46,5%) en in mindere mate bij gebruikers van stimulantia (29,5%) komt het 

initiatief van henzelf. Cannabisgebruikers worden daarentegen voor het merendeel door justitie 

doorverwezen (41,3%). Dit type doorverwijzing komt ook vaak voor bij gebruikers van stimulantia 

(25,0%), maar beduidend minder bij gebruikers van opiaten (11,2%) en van alcohol (13,2%). 
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4.4.12. Alle gebruikte substanties  

 

Figuur 4.4.12. : Percentage van alle substanties gebruikt door de patiënten per belangrijkst 

gebruikt psychoactief middel  

Naast de voornaamste substantie toont de grafiek ook de andere problematische substanties die door 

de gebruikers werden gerapporteerd.  

Cannabisgebruikers hebben maar met weinig andere substanties problemen, uitgezonderd alcohol 

(23,5%) en in mindere mate stimulantia (11,8%).  

Gebruikers van alcohol hebben daarentegen ook problemen met voornamelijk cannabis (14,1%) en 

hypnotica (13,2%).  

Gebruikers van opiaten staan op hun beurt ook voor problemen in verband met stimulantia (14,7%), 

cannabis (13,5%) en hypnotica (10,0%). 

Gebruikers van stimulantia tot slot rapporteren eveneens problemen met alcohol (18,1%) en cannabis 

(17,0%). 
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4.4.13. Gebruikswijze van de belangrijkste substantie 

 

Figuur 4.4.13. : Percentage van de gebruikswijze van de belangrijkste substantie  

Voor gebruikers van cannabis en alcohol zijn de toedieningswijzen haast uitsluitend "roken" (98,0%) 

en "drinken" (97,0%) in respectievelijke volgorde. 

Hoewel de categorie "roken" het best vertegenwoordigd is bij gebruikers van opiaten (64,3%), is er 

ook een groot aantal patiënten dat zich injecteert (20,8%) of dat de substantie eet/drinkt (9,3%).  

Bij de gebruikers van stimulantia is het snuiven de voornaamste toedieningswijze (62,3%), maar we 

vinden in deze groep ook rokers (18,8%) en injecterende patiënten (9,1%) terug. De orale inname 

komt niet vaak voor (5,1%). 
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4.4.14. Frequentie van gebruik van de belangrijkste substantie 

 

Figuur 4.4.14. : Percentage van de frequentie van gebruik van de belangrijkste substantie voor de 

patiënten  

Patiënten in behandeling voor opiaten (62,7%), cannabis (47,6%) en alcohol (57,7%) gebruiken hun 

substantie dagelijks. Dit is beduidend minder vaak het geval voor stimulantia (33,1%), waar een kwart 

van de personen in behandeling de voorbije maand niet meer gebruikt had. 
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4.4.15. Leeftijd eerste gebruik van de belangrijkste substantie 

 

Figuur 4.4.15. : Percentage van de leeftijd eerste gebruik van de belangrijkste substantie voor de 

patiënten per voornaamste psychoactief middel gebruikt 

Voor de gebruikers van cannabis is de piek in de categorie 14-15 jaar (39,0%) erg duidelijk. Deze piek 

bevindt zich voor de andere substanties eerder in de categorie 16-17 jaar en tekent zich er minder 

scherp af.  
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4.4.16. Injectiegedrag 

 

Figuur 4.4.16. : Percentage van het injectiegedrag van de patiënten per belangrijkst gebruikt 

psychoactief middel  

Het gebruik door injectie heeft uiteraard betrekking op gebruikers van opiaten. 45,2% onder hen heeft 

al geïnjecteerd of gebruikt momenteel door injectie. Deze riskante toedieningswijze betreft echter ook 

17,1% van de gebruikers van stimulantia, 11,6% van de gebruikers van alcohol en slechts 5,9% van 

de gebruikers van cannabis. 
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4.5. Beschrijving per eerste behandeling  

Een ander belangrijk element waarmee bij de kenmerken van de patiënten rekening moet worden 

gehouden, is of ze voor de eerste keer in behandeling zijn (n=1437) of niet (n=3556). 

Personen die voor het eerst een behandeling aanvangen, komen hoofdzakelijk in de ambulante 

hulpverlening terecht (meer dan drie vierde van de eerste behandelingen waarvan 69,1% in 

dagcentra), terwijl personen die al eerder behandeld werden voor uiteenlopende types centra kiezen. 

Er is geen enkel verschil in aandeel qua geslacht of nationaliteit van de patiënten. Op het vlak van de 

leeftijd is er echter wel een zeer opvallend verschil. Personen die voor de eerste keer worden 

behandeld, hebben een gemiddelde leeftijd van 27 jaar, terwijl eerder behandelde personen een 

gemiddelde leeftijd van 32 jaar hebben. De categorie 15-24 jaar is het best vertegenwoordigd bij de 

eerste behandelingen (45,3%), terwijl bij de al behandelde personen de categorie 25-34 jaar het 

grootst is (42,9%). 

Op het vlak van de gezinssituatie is er vooral een verschuiving merkbaar van wonen bij de ouders 

(38,7%), de meest voorkomende situatie bij personen die voor het eerst worden behandeld, naar 

alleen wonen (32,5%), de meest voorkomende situatie bij al behandelde personen. Een onstabiele 

woonsituatie komt ook bijna tweemaal zo vaak voor bij eerder behandelde personen (12,7%) dan bij 

personen die voor het eerst worden behandeld (8,1%).  

Personen die voor het eerst in behandeling zijn, leggen ook een minder grote afstand af om een 

behandeling te volgen (17 km) dan al eerder behandelde personen (32 km). 

We merken dat het aandeel studenten duidelijk afneemt wanneer er van de groep van voor het eerst 

behandelde personen (22,0%) naar de groep van eerder behandelde personen (4,1%) wordt 

opgeschoven, terwijl er in omgekeerde richting een toename van het aandeel werklozen merkbaar is 

(respectievelijk 13,4 % en 34,0%). 

Vooral de justitiële instanties (35,1%) zetten personen aan om voor de eerste keer een behandeling te 

volgen, terwijl het bij een volgende behandeling hoofdzakelijk om een eigen beslissing gaat (44,2%). 

Cannabis is de meest voorkomende voornaamste substantie bij nieuwe patiënten (48,1%), terwijl 

opiaten het meest door al behandelde personen worden gebruikt (45,3%). Hieruit vloeit tevens voort 

dat het aandeel rokers (67,0%) groter is bij personen die voor het eerst worden behandeld en dat het 

aandeel injecterende patiënten (12,9%) bij al behandelde personen groter is. Personen die al eerder 

behandeld zijn, zijn bovendien frequente gebruikers; in deze groep gebruikt 54,6% dagelijks tegenover 

39,5% voor de groep van nieuwe patiënten. De leeftijd bij het eerste gebruik is daarentegen voor 

beide groepen relatief vergelijkbaar met een piek tussen 14 en 17 jaar (respectievelijk 46,1% en 

35,8%). 
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5. Discussie en conclusie 

 

De resultaten van het rapport zijn voorgelegd aan de verantwoordelijken van de behandelingscentra 

die lid zijn van het beheersorgaan van het RIZIV voor de TDI. Deze leden hebben de gelegenheid 

gekregen om de resultaten te becommentariëren met als doel samen conclusies uit de TDI-gegevens 

te trekken. 

 

In het kader van de gegevens met betrekking tot de RIZIV-conventies, is op regionaal niveau vooral 

het leeftijdsverschil in de behandelde populatie opmerkelijk. In Vlaanderen is de populatie veel jonger 

en toont ook sociale kenmerken verbonden met de jongere leeftijd : meer studenten, leefsituatie bij 

ouders,…. Ze zijn eerder in behandeling wegens een justitiële of medische doorverwijzing. De 

gebruikte substanties zijn hoofdzakelijk opiaten, cannabis en stimulerende middelen (cocaïne en 

stimulantia).  

In Wallonië en Brussel is de populatie veel ouder en gebruikt ze voornamelijk opiaten en alcohol. Ze 

heeft minder vaak een regulier tewerkstelling en leeft vaker alleen. Ze kiezen doorgaans zelf om een 

behandeling te volgen. 

 

Het gebruikersprofiel voor de verschillende types behandelingscentra is vooral opmerkelijk in de 

dagcentra waar er een veel jongere populatie wordt gevonden (studenten, onder 20 jaar) die 

doorgaans voor de eerste keer voor problemen met cannabis wordt behandeld. De MSOC's en 

therapeutische gemeenschappen ontvangen een veel oudere populatie die opiaten gebruikt en zich 

op eigen initiatief laat behandelen. De crisiscentra ontvangen ogenschijnlijk de meest kwetsbare 

populatie. Deze populatie is eerder mannelijk, geïsoleerd en werkt niet. Ze hebben nagenoeg 

uitsluitend eerdere behandelingen gevolgd. 

 

Er is een duidelijk verschil tussen de gebruikers van cannabis en de andere gebruikers. Bij cannabis 

gaat het om mannelijke, jonge gebruikers die bij hun ouders wonen en door justitie naar een 

behandeling doorverwezen zijn. Ze beginnen doorgaans op zeer jonge leeftijd te gebruiken. 

Gebruikers van opiaten zijn ouder, alleenstaand, hebben geen werk en hebben geen vaste 

verblijfplaats. Hoewel het aandeel Belgische gebruikers veruit het grootst is voor alle middelen, blijkt 

het aandeel niet-Belgen groter bij de opiaatgebruikers dan bij andere middelen. Personen met 

alcoholverslaving in behandeling zijn veel ouder, zijn doorgaans goed opgeleid maar hebben geen 

werk en leven alleen. Gebruikers van stimulantia zijn vaker vrouwen. Ze zijn jong en hebben geen 

werk. Hun gebruik is onregelmatiger en gevarieerd voor wat de gebruikswijze betreft. 

 

Er moet worden opgemerkt dat deze gegevens de eerste zijn die voortvloeien uit het nieuwe TDI-

protocol en het nieuwe registratiesysteem voor de gegevens. Vanuit dit oogpunt is het belang van het 

anonieme, beveiligde, uniforme nationale registratieproject van de TDI-gegevens onderstreept. In de 

afgelopen twee jaar bestond de opdracht vooral uit het operationeel maken van de middelen voor de 
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verzameling van gegevens met behulp van eHealth en uit de praktische organisatie van de registratie 

in de centra. De analyse van de gegevens en de interpretatie van de resultaten moet en zal in de 

toekomst worden verbeterd en georiënteerd met de steun van de verschillende betrokken actoren 

(RIZIV, behandelingscentra, eHealth, WIV, …). De resultaten in dit rapport zijn dus relatief ruw en 

weinig gedetailleerd teneinde een eerste beeld te krijgen van de geregistreerde gegevens en om het 

in de toekomst mogelijk te maken dit rapport aan te scherpen.  

 

De gegevens voorgesteld in dit document zijn specifiek. Ze geven geen nationale of regionale 

epidemiologische realiteit weer dan wel een overzicht van de verschillende zorgvoorzieningen, 

opgericht dankzij overeenkomsten met het RIZIV. De vergelijking tussen Vlaanderen, Wallonië en 

Brussel weerspiegelt bijvoorbeeld vooral de verschillen tussen de lopende projecten in plaats van de 

verschillen tussen de patiëntenpopulaties. In tegenstelling tot Wallonië worden alcoholgebruikers in 

Vlaanderen bijvoorbeeld niet behandeld in de therapeutische gemeenschappen. De initiatieven voor 

minderjarigen en cannabisgebruikers zijn ook specifiek voor Vlaanderen. Er dient altijd rekening te 

worden gehouden met deze beperkingen van dit rapport. 

 

Er zijn enkele zaken aangestipt wat de kwaliteit van de verzamelde gegevens betreft. Er is 

bijvoorbeeld opgemerkt dat de gegevens van een bepaald RIZIV-centrum niet op tijd konden worden 

verstuurd ten gevolge van problemen met eHealth en de toegangsrechten van het centrum. 

Bovendien konden de gegevens van een ander centrum om technische redenen niet tussen zijn 

verschillende behandelingsprogramma’s (ambulante en residentiële) worden gescheiden. Ten slotte 

kon in bepaalde dagcentra bij gebrek aan een gepaste variabele geen onderscheid worden gemaakt 

tussen de patiënten die een terugbetaling van het RIZIV genoten en de patiënten die geen 

terugbetaling van het RIZIV genoten en alle patiënten van deze centra zijn in de analyse opgenomen. 

Al deze elementen dragen bij tot een daling van de globale kwaliteit van de gegevens, resultaten en 

interpretaties die hier worden voorgesteld. In de toekomst moeten deze zaken worden verbeterd. 

 

Zo is ook de kwestie van de interpretatie van het TDI-formulier door de verschillende actoren uit de 

praktijk ter sprake gebracht. Het zou nuttig zijn om de ingevoerde gegevens beter te verifiëren evenals 

de interpretatie van de gestelde vragen en het juiste begrip van de onderliggende definities. Het 

voorstel om een vademecum met betrekking tot het project op te stellen voor de actoren uit de praktijk 

wordt in overweging genomen.  

 

De verantwoordelijken van de behandelingscentra hebben ook de betrouwbaarheid van de gestelde 

vragen op lange termijn vermeld. De kwaliteit van de gegevens varieert immers sterk volgens de 

persoon die ondervraagt (opvang, arts) of het moment waarop het interview plaatsvindt (meteen bij de 

opvang of enkele dagen later). In de praktijk is het moeilijk om het protocol voor de verzameling van 

de TDI-gegevens in de centra te uniformeren door de verscheidenheid van hun opvangvoorziening en 

het beschikbare personeel. Dit element zal deel uitmaken van de interne variatie die eigen is aan de 

gegevens. 
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Bij de variabele ‘afstand’, een bijkomende variabele waar het RIZIV om heeft gevraagd, rijzen 

meerdere vragen. Bepaalde centra verwachten een concreet hulpmiddel om deze variabele 

gemakkelijk te kunnen evalueren terwijl andere geen tijd hebben gehad om hun registratiesysteem 

aan te passen. Door de geringe respons kan er moeilijk gebruik worden gemaakt van deze variabele. 

Er moet naar een praktische en concrete oplossing worden gezocht om de registratie van deze 

variabele te bevorderen.  

 

Het gebruik van het rijksregisternummer is goed geïntegreerd door de centra aangezien het 

betrekking heeft op bijna 90% van de gegevens en het bovendien de kans heeft geboden om 7% van 

de patiënten te identificeren die zich achtereenvolgens in de verschillende centra van het RIZIV 

hebben gemeld. Op die manier kunnen dubbele registraties op nationaal niveau op een unieke en 

veilige manier worden geïdentificeerd. 

 

De evaluatie van het zorgtraject van de patiënten op basis van deze unieke identificatie en de 

overeenstemming van de behandelingsepisoden heeft evenwel aanleiding gegeven tot enkele 

opmerkingen. Volgens de verantwoordelijken van de behandelingscentra dient deze evaluatie het 

voorwerp uit te maken van een veel preciezere en aangepaste methodologie en zal die moeilijk 

systematisch kunnen worden geïntegreerd in de bestaande TDI-registratie.  

 

In dit rapport worden bewust ruwe en globale resultaten gegeven die niet in detail treden op basis van 

specifieke en precieze analysen maar er is gezegd dat het nuttig zou zijn om in specifieke rapporten 

belang te hechten aan bepaalde groepen zoals minderjarigen of vrouwen en bijvoorbeeld details te 

geven over de exacte gebruikte substanties.  

 

Het belang van een analyse van de TDI-gegevens (RIZIV en niet-RIZIV) op nationaal niveau, met als 

doel een vollediger beeld te krijgen van de behandelingssystemen in België, is eveneens aangestipt.  

 

Dankzij deze besprekingen met betrekking tot de TDI-gegevens van de RIZIV-centra met de actoren 

uit de praktijk en het WIV, wordt het duidelijker welke de mogelijkheden en de beperkingen van de 

resultaten zijn en op welke manier zij het best worden verwerkt. De opmerkingen zullen in de 

toekomst als vertrekpunt dienen om het jaarrapport voor het RIZIV te verbeteren en aan te scherpen. 

Andere studies die ingaan op specifieke problematieken en die de gelegenheid bieden om al het 

potentiële uit de databank te halen zullen in overweging worden genomen en dit in samenwerking met 

alle geïnteresseerde actoren. 
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