KHB Kwaliteitsbeleid:
Visietekst – Drugsbeleid
De hulpverlening in KIDS is gericht op de maximale ontplooiing van de totale persoon. Communicatie neemt daarin een belangrijke plaats, en is zowel middel
als doel. In de opdrachtverklaring wordt expliciet verwezen naar de kwaliteit van leven en naar het respect voor de eigenheid van de cliënt en zijn context als
volwaardige persoon. Deze kwaliteit slaat zowel op de lichamelijke conditie, de psychische gezondheid, cognitieve vaardigheden, de relatie met anderen,
de deelname aan de samenleving, de zingeving van het leven. Dit alles proberen we te realiseren in een aangepaste materiële omgeving.
Hieronder de voornaamste objectieven die voor alle zorgvragen van toepassing zijn:






continuïteit in de begeleiding;
maximale ontwikkelingskansen op gebied van zelfredzaamheid en zelfstandigheid (functioneel-pragmatisch);
meest adequate toegang bieden tot alle actuele mogelijkheden van taal, communicatie en informatie;
het realiseren van de opvoedingsdelegatie binnen een gezinsvervangend klimaat;
relevante samenwerking met het gezin.

Drugsbeleid op het internaat willen we in bovenvernoemd referentiekader plaatsen.
Van essentieel belang is onze zorg voor het algemeen welzijn (gezondheid – welbevinden) van de cliënt en zijn context.
Dit beleid willen we steunen op drie pijlers:
1 Preventie: opvoeden tot het voorkomen van drugsgebruik of drugsmisbruik
2 Afspraken: hoe treden we op bij probleemgedrag: samenstellen van concrete regels en mogelijke sancties.
3 Begeleiding: pedagogische handelingen kaderen in een plan = kansenbeleid
In dit hele project willen we vooral de nadruk leggen op preventie en begeleiding van onze jongeren.
Vroeg of laat zullen we in de hulpverlening ook geconfronteerd worden met het misbruik van genotsmiddelen.
Bij het drugsbeleid moeten we kijken naar de 3 M’s: Mens, Middel en Milieu. Het samenspel van deze drie factoren kan er voor zorgen dat iemand verslaafd
kan worden.
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Preventie
Informatie aan personeel:
- vorming
- training
- opleiding

Bezit
Regel: kan enkel +16j met
schriftelijke toestemming
ouders.

Gebruik
Regel: kan enkel +16j met
schriftelijke toestemming
ouders.
Roken kan enkel op de
afgesproken plaatsen tussen
17u ’s avonds en 8u00 ’s
morgens
+ woe namiddag vanaf 13u

Verspreiden
Regel: verspreiden van tabak is
niet toegelaten

Vermoeden:

Vermoeden:

Vermoeden:

1. melden aan BT
2.controle door opv.
3.gesprek met opv.

1. melden aan BT
2.controle door opv.
3.gesprek met opv.

1. melden aan BT
2.controle door opv.
3.gesprek met opv.
4.zoeken naar bewijs

Bewijs:
1.melden KIDS
2.controle
3.gesprek tussen cliënt en
context (opv.)
4.melden ouders
5.gevonden tabak aan
ouders geven

Bewijs:
1.melden KIDS
2.controle
3. gesprek tussen cliënt en
context (opv.)
4.melden ouders
5.gevonden tabak aan de
ouders geven
6.overleg MDT + sanctie
bepalen

Bewijs:
1.melden KIDS
2.controle
3. gesprek tussen cliënt en context
(opv.)
4.melden ouders
5.gevonden tabak aan ouders
geven
6.overleg MDT + sanctie bepalen

Informatie aan ouders
- We gaan altijd in overleg
met de ouders.
Informatie aan cliënt en
context (eventueel via
leefgroep-werking)

Tabak

Uitbouwen mediatheek met
o.a. folders, spelen,
Info algemeen,
doorverwijzing.
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Aandachtspunten
Absoluut rookverbod voor
de hele school
Coördinatie door BT
Alle stappen proberen we
binnen de week te
doorlopen.
Scholen verwittigen + CLB

Deze stappen proberen we
binnen de week te
doorlopen.
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Preventie

Bezit

Gebruik

Verspreiden

Aandachtspunten

Informatie aan
personeel:
- vorming
- training
- opleiding

Regel: bezit van alcohol is
verboden + bezit van
stimulerende dranken is
verboden

Regel: alcohol en medicatie
gaan in principe niet samen
Alcohol: sterke drank kan niet.
Max 1 eenheid alcohol bij een
activiteit in overleg met opv.
Speciale gelegenheden (bv
karnaval): max 3 eenh. alcohol

Regel: Verspreiden van alcohol
is verboden.

Vermoeden:
1. melden KIDS
2. gesprek tussen cliënt en
context (opv.): beschrijven van
waarneembaar
gedrag
en
eventueel time-out.
3. contact ouders
4. MDT
Bij 2de vermoeden: aanbieden
begeleiding (opvoeder/pedagoog/CAD)
Bij 3de vermoeden worden de
stappen allemaal doorlopen +
ademtest

Bewijs:
- melden KIDS
- gesprek tussen cliënt en
context (opv.)
- contact met de ouders (van
de dealer + betrokken cliënt en
context)
- overleg MDT

- Afhankelijk van de
noodzaak en de
frequentie worden deze
stappen al of niet volledig
genomen
- Deze gegevens worden
bijgehouden in het
handelingsplan
- Bij 3de vermoeden :
ademtest door medische
dienst / de joker
- Indien binnen hetzelfde
schooljaar opnieuw
vermoeden + bewijs: 1
week schorsing MPI.
- Indien na de schorsing
het probleem nog blijft:
MDT bespreekt eventuele
verdere stappen: huisarts,
CAD, psychiatrie,
Katarsis…
- Coördinatie: BT
- Scholen verwittigen +
CLB
- als we testen = rekening
houden met juridische
richtlijnen
- Alle stappen proberen
we binnen de week te
doorlopen.

Informatie aan ouders
- We gaan altijd in
overleg met de ouders.
Informatie aan cliënt en
context (eventueel via
leefgroep-werking)

Bewijs:
1. melden KIDS
2. overleg MDT: afspreken van
verdere begeleiding
3. gesprek tussen cliënt en
context
(opv.)
4. contact ouders
5. gesprek tussen cliënt en
context
(opv.)
6. gevonden alcohol naar de
ouders

Bewijs:
indien ademtest positief is:
1.overleg MDT: sanctie bepalen +
verdere begeleiding(supervisie
CAD)
2.overleg ouders
3.begeleiding

Alcohol

Uitbouwen mediatheek
met o.a. folders, spelen,
…

Vermoeden:
1. melden aan BT
2.controle door opv.
3.gesprek met opv.
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Vermoeden:
- melden
- controle door opv.
-gesprek met opv.
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Preventie
Informatie aan personeel:
- vorming
- training
- opleiding
Informatie aan ouders
- We gaan altijd in overleg
met de ouders.
Informatie aan cliënt en
context
(eventueel via leefgroepwerking)
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Vermoeden:
1.melden BT
2.controle door opv.
3.gesprek met opv.
4.contact met ouders
Bewijs:
1.melden KIDS+directie
2.melden ouders
3.overleg MDT
4.contact met de ouders:
mededeling inhoud overleg
MDT.
5.gesprek tussen cliënt en
context (opv.)
6.gesprek tussen cliënt en
context (mentor)
7.medicatie inleveren bij
MDT

Medicatie

Medicatie

Uitbouwen mediatheek met
o.a. folders, spelen, …

Bezit
Regel : bezit van medicatie
is niet toegelaten
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Gebruik
Regel: misbruik van
medicatie is niet toegelaten
Vermoeden :
1.melden KIDS+directie
2.melden ouders
3.overleg MDT
4.contact met de ouders:
mededeling inhoud overleg
MDT
5.gesprek tussen cliënt en
context (opv.)
6.eventueel testen via MDT
Negatief: toch opvolging
door mentor
Positief: zie verder bewijs
Bewijs:
1.melden KIDS+directie
2.melden ouders
3.overleg MDT
4.contact met de ouders:
mededeling inhoud overleg
MDT
5.gesprek tussen cliënt en
context (opv.)
6.eventueel testen via MDT
negatief: toch opvolging
door mentor
positief: overleg MDT:
bepalen van verplichte
(int/ext) begeleiding
+sanctie

Verspreiden
Regel: Dealen is niet toegelaten
Vermoeden:
1.melden KIDS+directie
2.melden ouders
3.overleg MDT
4.contact
met
de
ouders:
mededeling inhoud overleg MDT
5.gesprek cliënt en context (opv.)
6.op
zoek
naar
bewijs
(observatie)
Bewijs:
1.melden KIDS+directie
2.melden ouders
3.overleg MDT
4.contact
met
de
ouders:
mededeling inhoud overleg MDT
5.gesprek tussen cliënt en context
(opv)
6.overleg MDT: bepalen van
verplichte
begeleiding+sanctie(schorsing)

Aandachtspunten
- De MD speelt een
centrale rol in het
medicatiebeleid. Zij
worden steeds
geïnformeerd over alle
vormen van medicatie
(ook homeopatische
middelen en medicatie
die vrij te verkrijgen is).
- In principe wordt er
geen medicatie mee naar
huis gegeven. Voor
gebruik op het instituut
mogen ouders uitzonderlijk
medicatie meegeven
maar zij verwittigen steeds
de MD
- Medicatie zit altijd achter
slot en wordt toegediend
onder toezicht van opv.
en genoteerd
(afgetekend) op de
medische fiche.
- Medicatie wordt enkel
aangepast door een
geneesheer.
- Bij weigering van
inname van medicatie:
motiverend gesprek tussen
cliënt en context.
- Bij problemen: BT, ouders
en MD inschakelen. Deze
kunnen dan afspraken
maken.
-Scholen verwittigen + CLB
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Preventie
Informatie aan personeel:
- vorming
- training
- opleiding
Informatie aan ouders
We gaan altijd in overleg
met de ouders.
Informatie aan cliënt en
context (eventueel via
leefgroep-werking)

Gebruik
Regel: gebruik illegale drugs
is verboden

Verspreiden
Regel: verspreiden en dealen van
illegale drugs is verboden

Vermoeden:
1.melden BT
2.controle door opv.
3.gesprek met opv.
4.contact met ouders

Vermoeden:
1.melden KIDS+directie
2.melden ouders
3.overleg MDT
4.contact met de ouders:
mededeling inhoud overleg
MDT
5.gesprek tussen cliënt en
context (opv.)
6.eventueel testen via MDT
negatief: toch opvolging
door mentor
positief: zie verder bewijs

Vermoeden:
1.melden KIDS+directie
2.melden ouders
3.overleg MDT
4.contact ouders: mededeling
inhoud overleg MDT
5.gesprek tussen cliënt en context
(opv.)
6.op zoek naar bewijs
(observatie)

Bewijs:
1.melden KIDS + directie +
school + CLB
2.melden ouders
3.overleg MDT
4.contact met de ouders:
mededeling inhoud overleg
MDT
5.gesprek tussen cliënt en
context (opv.)
6.gesprek tussen cliënt en
context (mentor)
7.drugs inleveren bij MDT
8.verdere opvolging door
mentor (IHP)

Drugs

Uitbouwen mediatheek
met o.a. folders, spelen, …

Bezit
Regel: bezit van illegale
drugs is verboden
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Bewijs:
1.melden KIDS+directie +
school + CLB
2.melden ouders
3.overleg MDT
4.contact ouders :
mededeling inhoud overleg
MDT
5.gesprek tussen cliënt en
context (opv.)
6.eventueel testen via MDT
negatief: toch opvolging
door mentor
positief:overleg MDT:
bepalen van verplichte
begeleiding+sanctie
(schorsing MFC)

Bewijs:
1.melden KIDS + directie + school
+ CLB
2.melden ouders
3.overleg MDT
4.contact ouders: mededeling
inhoud overleg MDT
5.gesprek tussen cliënt en context
(opv.)
6.overleg MDT: bepalen van
verplichte begeleiding +
sanctie(schorsing MFC)

Aandachtspunten
- testen worden
doorverrekend naar de
ouders.
- Dit zijn strafbare feiten:
KIDS neemt contact op
met politie
- Doorverwijzing naar
externe begeleiding
gebeurd door
huisarts/psychiater of MDT.
- Coördinatie door BT
- Alle stappen proberen
we binnen de week te
doorlopen.
- Indien nodig overleg met
de betreffende school (+
CLB).
- Testen = rekening
gehouden met de
juridische richtlijnen.
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Preventie
Informatie aan personeel:
- vorming
- training
- opleiding

Gokken
Regel : Gokken binnen het
KIDS of tijdens
buitenactiviteiten kan niet.

Gokken

Informatie aan ouders
- We gaan altijd in overleg
met de ouders.
Informatie aan cliënt en
context
(eventueel via leefgroepwerking)

Vermoeden

Bewijs

Aandachtspunten

1.melden KIDS en directie
2.melden ouders
3.overleg MDT
4.gesprek tussen cliënt en
context (opv.)
5.observeren

1.melden KIDS en directie
2.melden ouders
3.overleg MDT
4.contact ouders
5.gesprek tussen cliënt en context
(opv.)
6.overleg MDT
7.bepalen van verplichte
begeleiding (ism CAD) en
eventueel bepalen van sanctie
8.we blijven opvolgen

- info doorgeven aan
(kinder)psychiater
- info doorgeven aan
directie school (door
internaatsverantwoordelijk
e
- Coördinatie door BT
- Scholen + CLB
verwittigen
- Alle stappen proberen
we binnen de week te
doorlopen.

Uitbouwen mediatheek
met o.a. folders, spelen

Afkortingen: BT: Begeleidingsteam
Geldig vanaf: 27.11.2010

opv.: opvoed(st)er

MDT: Multidisciplinair team MD: medische dienst
6/6

