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Verslavinaszorg

1. 

Het advies van de werkaroeo osvchiatrie van de N.R.Z.V.

De werkgroep psychiatrie van de N.R.Z.V. bracht in de verga-
dering van 6 oktober 1995 een advies uit inzake de behande-
ling van gebruikers van illegale drugs. Dit advies wijst op
de noodzaak van overleg, coordinatie en functionele samenwer-
king inzake deze problematiek. Volgens de behoeften dient
een netwerk van voorzieningen in de gezondheidssector" functi-
oneel sarnen te wark~ii aan de hulpverlening voor een kritische
massa van verslaafden aan illegale drugs. De voorzieningen
uit de gezondheidssector moeten daarvoor hun doelgroep,
zorgaanbod, middelen en doelstellingen definiëren en hun
zorgaanbod op elkaar afstemmen zodat voor elke verslaafde aan
illegale drugs in elk stadium van zijn verslaving een zorg op
maat geboden kan worden.

Om dit te realiseren dient elk netwerk voor verslaafden aan
illegale drugs, voor wat de ziekenhuissector betreft ideali-
ter volgende voorzieningen te omvatten:

Een crisisinterventie-mogelijkheid, gericht op kortdurende
behandeling al in het kader van de spoedopnamedienst van
het algemeen, maar zeker van het psychiatrisch ziekenhuis.

Een aanbod van kortdurende, laagdrempelige opvang voor het
verlenen van interventies voor elementaire behoeften aan
drugverslaafden in de psychiatrische afdeling van het
algemeen ziekenhuis en in het psychiatrisch ziekenhuis.

Een voor de drughulpverlening gespecialiseerde hospitali-
satiedienst of -functie die zowel residentiële als semi-
residentiële programma's van korte en van lange duur kan
aanbieden (volledige en partiële hospitalisatie inclusief
voor- en nabehandeling).
Voor deze opdrachten moeten bijzondere programmatie-,
erkennings- en financieringsnormen omschreven worden.
De mogelijkheid tot ~elokalisatie van bepaalde ziekenhuis-
di en sten moet overwogen kunnen worden.

De nu reeds bestaande voorzieningen die werden opgestart
vanuit bv. een R.l.Z.l.V.-conventie en/of een O.C.M.W.-
initiatief en/of een veiligheidscontract ..., maar die een
opdracht vervullen, analoog aan de hierbove~ beschreven
ziekenhuisdienst of -functie, moeten met het oog op het
bestendigen en bekrachtigen van hun opdracht op termijn
opgenomen worden in te (her)formuleren aangepaste programma-
tienormen in de geestelijke gezondheidszorg.
ln afwachting daarvan moet de bijdrage van deze voorzieningen
geoptimaliseerd worden door in de R.l.Z.l.V.-conventies de
betoelaging te conditioneren aan een vorm van functionele
samenwerking en overleg met de andere voorzieningen uit de
geestelijke gezondheidszorg.
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2. 

Concrete uitwerking

De werkgroep psychiatrie van de N.R.Z.V. zal zijn advies,
zoals hierboven in beknopte versie weergegeven, verder
concretiseren. Hierbij zal de werkgroep prioritair werken
aan specifieke programmatie-, erkennings- en financierings-
normen voor crisisinterventie en kortdurende behandeling van
verslaafden aan illegale drugs; voor laagdrempelige opvang en
interventies inzake elementaire behoeften en voor gespeciali-
seerde hospitalisatiediensten en -functies (volledige en
partiële hospitalisatie inclusief voor- en nabehandeling)
voor dezelfde doelgroep in het psychiatrisch ziekenhuis en de
psychiatrische afdeling van het algemeen ziekenhuis.

1 februari 1996

8

.


