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Drugbehandelingskamers, welke uitdagingen,
welke resultaten, wat voor toekomst ?
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argument

De eeste Drugbehandelingskamer (DBK) is geboren in 1989 in Florida. De
Kamers hebben zich daarna ontwikkeld in de Verenigde Staten, maar ook in
Canada, Europa en in Australië.
In Canada heeft de DBK haar deuren geopend in Vancouver in december 2001
in het kader van het Actieplan voor behandelingen en de nationale
antidrugstrategie. De doelstellingen zijn: het bevorderen van alternatieven voor
opsluiting, het bekend maken van de DBK aan mensen die werkzaam zijn in het
gebied van strafrecht, gezondheidszorg en sociale diensten. Volgens de
verzamelde gegevens en volgens de mensen die moesten verschijnen voor
deze DBK, is er 35% dat het programma heeft gevolgd of zich heeft
ingeschreven. Voor de overige 65% is de meerderheid erin geslaagd zijn
levenskwaliteit te verbeteren.
Portugal heeft, na het goedkeuren van een wet die alle druggebruik
decriminaliseert in november 2000, een van de laagste consumptieniveaus van
de Europese Unie. Na het oppikken van een druggebruiker, stuurt de politie
hem naar een van de "Afschrikkingscommissies", waarvan er twintig zijn in het
land. Het multidisciplinaire team van dienst stelt dan een gepersonaliseerde,
globale aanpak voor. Na het evalueren van acht jaar praktijk werd dit
steunprogramma beschreven als "groot succes" door het Cato Instituut (een
Amerikaanse denktank). Volgens Joao Goulao, directeur van de Portugese
Interventiedienst rond Verslavend Gedrag en Verslavingen (SICAD), zijn de
sanitaire en sociale problemen gelieerd aan druggebruik niet verdwenen, maar
het programma heeft wel het beeld van de verslaving veranderd.
En in België ? De Drugbehandelingskamer, een pilootproject, werd opgericht in
2008 binnen de rechtbank van eerste aanleg in Gent. Deze kamer is gericht op
personen die misdaden hebben gepleegd door hun druggebruik (met
uitzondering van georganiseerde misdaad gelieerd aan druggebruik), om ze
door te sturen naar een behandeling. De betreffende personen worden
intensief gesuperviseerd door een rechter, een procureur en een
verbindingsofficier, het raakvlak tussen Justitie, de zorginstituten en de cliënt.
Ook hier heeft een studie aangetoond dat de niveaus van delinquentie en
druggebruik omlaag gingen en dat de levensdomeinen gelieerd aan
druggebruik verbeterden na het oprichten van dit alternatief proces.
Tenslotte, gezien de huidige situatie in Belgische gevangenissen, wat moet men
denken van deze programma's ? Wat is hun impact zowel op het leven van
druggebruikers geconfronteerd met het gerecht alsook op het leven van
gespecialiseerde zorgcentra die de gebruikers opnemen in het kader van een
alternatieve aanpak ? Wat zijn de ethische vragen die zich stellen aan
gezondheidswerkers ? …
Om te kunnen debateren over deze, en natuurlijk andere, vragen, nodigen wij u
graag uit om de actoren betrokken in deze gespecialiseerde kamers te
ontmoeten in het kader van deze studiedag.

Programma

08u30 : Onthaal
09u30 : Toespraak van Meneer Koen Geens, Minister van Justitie en,
onder voorbehoud, van Mevrouw Maggie De Block, Minister van
Gezondheidzorg
09u50 : Overlegcomité Verslaving Gevangenissen Brussel: van het
Overlegcomité naar deze Studiedag
10u00 : Voorstellen van het Portugese Drugmodel, inclusief de meerwaarde van de Afschrikkingcommissies: Joao Goulao, directeur van de
Portugese Interventiedienst rond Verslavend Gedrag en Verslavingen
(SICAD)
10u30 : Voorstellen van de praktijk, de uitdagingen en de werkmodaliteiten van de Afschrikkingcommissie van Lissabon : Carla Silva
Joaquim
11u15 : Debat en vragen
12u00 : Lunch
13u15 : Het Gents model: de organisatie van de Drugbehandelingskamer, van de kant van justitie. Wim Onderdonck, Substituutprocureur des Konings at Parket Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.
14u00 : Het Gents model (filmvoorstelling) : de organisatie van de
Drugbehandelingskamer, van de kant van de zorg. Alphonse Franssen,
Zorgcoördinator
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14u45 : « Drug Courts » in vraag, enkele bedenkingen om het debat te
openen, Bruno Valkeneers Coördinator van Liaison Antiprohibitionniste
15h15 : Debat en vragen
16u00 : Slot
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