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AANTAL BEHANDELINGEN IN DRUGSCENTRA STIJGT

Een op de drie drugsverslaafden heeft een kind
15 FEBRUARI 2012 OM 03:00 UUR | Maxie Eckert

Steeds meer mensen die illegale middelen gebruiken, zoeken hulp. Eén groep baart de hulpverleners
grote zorgen: de verslaafden met kinderen. 
 

Van onze redactrice 
 
In 2010 begonnen 4.672 drugsverslaafden aan een behandeling in een gespecialiseerd centrum. Dertig procent van hen had één of
meer kinderen. Dat blijkt uit een rapport van de Vlaamse Vereniging Behandelingscentra Verslaafdenzorg (VVBV). 
 
De veertig erkende drugscentra hielden tussen 2008 en 2010 de gegevens bij van personen die zich aanmeldden voor een therapie.
Ten opzichte van 2008 kregen ze in 2010 elf procent meer mensen over de vloer die verslaafd waren aan illegale middelen.  
 
‘Er leven steeds meer mensen met een problematisch drugsgebruik onder ons', zegt Paul Van Deun, algemeen directeur van
centrum De Spiegel en coördinator van de registratiegevens bij de VVBV. ‘Dat verklaart de toegenomen vraag naar hulp, ook bij de
mensen met kinderen.' 
 
Vooral die laatste groep verslaafden baart de hulpverleners zorgen. Van Deun: ‘We schatten dat 2.400 Vlaamse kinderen een ouder
hebben die zich laat behandelen. Die groep is gegroeid.' 
 
Tussen 2008 en 2010 is het aantal verslaafden die met kinderen samenwonen, met de helft gestegen. ‘Welke drugs ze gebruiken, is
heel verschillend', zegt Van Deun. 
 
De behandelingscentra voorzien daarom meer zorg op maat voor verslaafden met kinderen. Van Deun: ‘We kunnen niet om de
kinderen heen. Om te beginnen is een kind een drempel om hulp te gaan zoeken en de behandeling vol te houden. De ouders
hebben schrik om het hoederecht te verliezen. Bovendien willen sommigen hun kind niet achterlaten voor een opname. Zeker
alleenstaande moeders hebben het gevoel dat ze moeten kiezen tussen een therapie en hun kind.' 
 
In het Gentse centrum De Kiem kunnen verslaafden hun kind mee laten opnemen. ‘Het is altijd een evenwichtsoefening tussen wat
de ouder nodig heeft en wat het beste is voor het kind', zegt Dirk Vandevelde, directeur van De Kiem. ‘Als het kind naar school gaat,
mogen we het niet zomaar losrukken uit zijn omgeving. Dan is soms een ambulante behandeling voor de verslaafde ouder een
betere oplossing.' 
 
Veel kinderen, vertelt Vandevelde, bloeien op door de opname. ‘De kinderen hebben meestal al veel meegemaakt door de verslaving
van hun moeder of vader. Het residentiële centrum biedt hen stabiliteit. Maar het gevaar bestaat dat ze “jojo-kinderen” worden. In
het centrum gaat het goed. Wanneer de ouders hervallen, zijn ze weer helemaal op zichzelf gesteld. Tot de ouders zich opnieuw
aanmelden in een centrum.' 
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2.400 Vlaamse kinderen hebben een ouder die in behandeling is

Meer? 
Lees de volledige krant digitaal. (http://www.standaard.be/plus/ochtend)
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