PERSBERICHT
DRUGGEBRUIK EN GEDRAGSVERSLAVING: EEN
MAATSCHAPPELIJKE UITDAGING VOOR IEDEREEN!
Brussel, van maandag 26 t.e.m. vrijdag 30 september
Een week vol lezingen, symposia en events vindt plaats in Brussel van 26 t.e.m.
30 september 2022. Deze verschillende evenementen trachten een antwoord te
bieden op de hedendaagse uitdagingen omtrent druggebruik en
gedragsverslaving, met als titel Drugs en gedragsverslaving: een
maatschappelijke uitdaging voor iedereen!
Gedetailleerde programma’s en praktische info: https://drugsandsociety.be
Op maandag 26 september zal van 13.00 tot 13.30 uur in het stadhuis van
Brussel een persconferentie worden gehouden. Zie details hieronder.

PERSCONTACTEN
Nederlands
Katleen Peleman (VAD)
katleen.peleman@vad.be

Frans
Olivier Taymans (FEDITO BXL)
0479 920 457
o.taymans@feditobxl.be

Stéphane Leclercq (FEDITO BXL) : s.leclercq@feditobxl.be
Pascale Hensgens (FEDITO Wallonne) : feditowallonne@skynet.be
Martin de Duve (Forum « Addiction & Société ») : martin.deduve@uclouvain.be
Bruno Valkeneers (#STOP1921) : bruno.valkeneers@transitasbl.be
Steven Debbaut (SMART on Drugs) : steven.debbaut@sm
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CONTEXT
Het drugs- en verslavingsvraagstuk is, zowel in onze samenleving als wereldwijd, een
steeds nijpender probleem dat al onze aandacht vereist. Wij worden ons er steeds meer
van bewust dat ons samenlevingsmodel zelf verslavend werkt: het leidt voor vele
mensen tot een vlucht vooruit in illegale drugs, maar ook in alcohol, medicijnen, gokken,
seks, enz.
Sinds het begin van deze eeuw zijn het discours over dit onderwerp en de praktijken op
dit gebied aanzienlijk geëvolueerd. De zwart-witte en moralistische visie die aan de basis
lag van repressieve wetten en praktijken maakt plaats voor een meer globale kijk,
waarbij wordt erkend dat de samenleving als geheel met deze problemen te maken krijgt
en dat de factoren die druggebruik bepalen en beïnvloeden talrijk en complex zijn, zowel
op individueel als op collectief vlak.
Vandaag zijn gezondheidsbevordering, preventie, harm reduction, zorg, ondersteuning
en herintegratie de pijlers van een samenhangend antwoord op druggebruik en
verslavingen met of zonder middelen. Het beleid inzake drugs trappelt echter vaak ter
plaatse, terwijl het deze nieuwe benaderingen juist zou moeten volgen en ondersteunen,
zodat ze al hun beloften kunnen waarmaken. Druggebruik kan dan wel niet worden
uitgeroeid, maar op deze manier wordt het wel binnen de perken gehouden.
Voor de eerste keer in België slaan de koepelorganisaties uit de 3 gewesten van het
land de handen in elkaar, samen met de medische sector en de activistische
organisaties die pleiten voor een wijziging van het drugsbeleid, om een brede
bezinning over dit onderwerp te organiseren. Samen zetten deze netwerken in
Brussel een uitzonderlijke evenementenweek op touw rond het thema drugs en
verslaving, die zal plaatsvinden in prestigieuze locaties zoals het stadhuis van Brussel,
het Vlaams Parlement, het Flageycentrum en het Marni-theater.
Een week lang vestigen vooraanstaande Belgische en internationale sprekers uit de
medische sector, de gespecialiseerde sector drugs en verslavingen, de academische
wereld en het maatschappelijk middenveld de aandacht van het publiek, de media en de
politieke besluitvormers op de dringende noodzaak om dit probleem eindelijk eens echt
aan te pakken. Op bepaalde punten kan dit betekenen dat er vernieuwende en moedige
benaderingen moeten worden gevolgd, waarvan sommige in het buitenland al succesvol
zijn gebleken. Eind september wordt Brussel dus een wereldknooppunt inzake
verslavingen.
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PROGRAMMA VAN DE WEEK
Maandag 26 september: (De)criminaliseren van druggebruik:
uitdagingen en perspectieven
Vier lezingen over verscheidene aspecten van de decriminalisering van druggebruik, een
maatregel die in vele landen wereldwijd al in verschillende mate van toepassing is.
Locatie: Stadhuis van Brussel
Gedetailleerd programma

Dinsdag 27 september: Drugs, Gezondheid en Justitie
Derde internationale top van de Franstalige federaties van België, Canada, Frankrijk,
Luxemburg en Zwitserland die gespecialiseerd zijn op het gebied van drugs en
verslaving. Vijf thematische rondetafelgesprekken over de soms gevoelige raakvlakken
tussen de bevoegdheden Volksgezondheid en Justitie inzake drugskwesties.
Locatie: Marni-theater, Elsene
Gedetailleerd programma

Woensdag 28 en donderdag 29 september: «Forum européen
Addiction et Société»
Tweede editie van dit internationaal congres dat artsen, onderzoekers,
gezondheidswerkers, gespecialiseerde werknemers, enz. samenbrengt. Meer dan 90
lezingen, presentaties en workshops om de huidige stand van zaken te evalueren en
nieuwe perspectieven te verkennen voor interventies inzake verslavingen, met of zonder
middelen.
Locatie: Flagey-centrum en Marni-theater, Elsene
Gedetailleerd programma

Donderdag 29 september: Jaarlijkse studiedag van VAD, de Vlaamse
koepelorganisatie van de verslavingssector
Feestelijke editie van de jaarlijkse studiedag, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan
van VAD. Na een inleiding door Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits zullen
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verschillende sprekers hun licht laten schijnen over diverse historische aspecten en
toekomstperspectieven inzake druggebruik en gedragsverslavingen.
Locatie: Vlaams Parlement, Brussel
Gedetailleerd programma

Vrijdag 30 september: Welke innovaties inzake beleid en praktijken?
Internationale conferentie en politiek debat. Verschillende vooraanstaande sprekers
zullen innovatieve praktijken op het gebied van drugs en verslaving presenteren, maar
ook de permanente innovatiedwang ter discussie stellen. In de namiddag worden in een
politiek debat beleidsmakers van verschillende bestuursniveaus aan de tand gevoeld
over de behoefte aan vernieuwing van het drugsbeleid.
Locatie: Flagey-centrum, Elsene
Gedetailleerd programma

Gedetailleerde programma’s en praktische info:
https://drugsandsociety.be
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UITNODIGING VOOR DE PERSCONFERENTIE
Op maandag 26 september vindt van 13.00 tot 13.30 uur een persconferentie plaats in
het stadhuis van Brussel (in de Trouwzaal, ingang via de Leeuwenpoort, Grote Markt).
De evenementen en doelstellingen van deze week worden toegelicht door
vertegenwoordigers van de verschillende organiserende groepen: de koepelorganisaties
van de gespecialiseerde sector, de medische privé-sector en de activistische organisaties.
Bovendien zullen diverse experten en prominenten beschikbaar zijn voor een interview:

- De sprekers van maandagnamiddag over decriminalisering van
druggebruik:

◆ Tom Decorte (Universiteit Gent) ;

◆ Jorn Dangreau (initiatiefnemer van de Drugsbehandelingskamer van de Gentse
rechtbank) ;
◆ Marie Nougier (International Drug Policy Consortium) ;
◆ Ivana Obradovic (Observatoire français des drogues et des tendances
addictives).
- De directeurs van de internationale koepelorganisaties van de gespecialiseerde
sector:
 Romain Bach, adjunct secretaris-generaal GREA (CH);
 Pascale Hensgens, coördinator Fedito Wallonne (BE);
 Grégory Lambrette, lid van Suchtverband Lëtzebuerg (LU);
 Stéphane Leclercq, directeur FEDITO BXL (BE);
 Marie Öngün-Rombaldi, algemeen afgevaardigde Fédération Addiction (FR);
 Katleen Peleman, directeur Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs
(Vlaanderen) ;
 Sandhia Vadlamudy, directeur-generaal AIDQ (CA).
- De burgemeester van Brussel: Philippe Close
U kunt ook perskaarten krijgen voor de verschillende evenementen tijdens de week,
waarbij u de gelegenheid krijgt om de sprekers van uw keuze te interviewen.
Verschillende deskundigen en prominenten zullen beschikbaar zijn voor interviews na de
persconferentie op maandag vanaf 13.30 uur of in de loop van de week.
Vragen, verzoeken of inschrijvingen voor de persconferentie kunnen per mail
worden toegestuurd.
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