
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1ste Forum Wetenschap en Samenleving, dialoog op het vlak van drugs: 

Schadebeperking en sociale inclusie 
 

 
4 december, volledige dag, Jubelpark 

 
De sociale inclusie van problematische druggebruikers is een belangrijke uitdaging voor beleidsmakers in 
het domein van drugs.  Dit geldt vooral voor België in de komende jaren. Het opzet van dit forum is dan 
ook een neutrale en objectieve dialoog te bevorderen over evidence-based praktijken in België en 
Europa en de realiteit op het terrein met het oog op:  
 

 het aanbieden van (nieuwe) inzichten voor veldwerkers en organisaties op het vlak van 

maatregelen en initiatieven rond schadebeperking en andere vormen van sociale inclusie; 

 het aanbieden van een objectieve informatiebasis voor beleidsmakers.  

Dit forum zal aantonen hoe wetenschappelijke kennis kan omgezet worden in actie en vervolgens 
resultaten. Schadebeperking wordt beschouwd als één element in een globale en geïntegreerde 
drugsstrategie waarin preventie, behandeling en repressie belangrijk blijven.  
 
  

http://www.belspo.be/


 

Plenaire ochtendsessie 
 

In de plenaire ochtendsessie zal een overzicht worden gegeven van de uitdagingen van 
schadebeperking en sociale inclusie in België in vergelijking met andere landen (waaronder Duitsland) 
en Europa.   
 

        Onthaal deelnemers bij de Musea voor Kunst en Geschiedenis  

      Opening en introductie door de voorzitster: Freya Van der Laenen (IRCP, Universiteit 
Gent) 

          Schadebeperking en sociale inclusie in België: een metavisie  
 

     De Duitse ervaring in schadebeperkingen - Heino Stöver  (Director of the Institut für 
Suchtforschung der Fachhochschule Frankfurt am Main) 
  

 
     Macrovisie van schadebeperkingen in Europa en hoe wetenschappelijke kennis kan 

omgezet worden in actie en vervolgens resultaten - Dagmar  Hedrich (Hoofd van de 
Sector Health and Social Responses, European Monitoring Centre for  Drugs and Drug 
Addiction) 

 

Lunch 

Presentaties in de ochtendsessie zijn in het Engels, simultaan vertaling naar Frans et Nederlands is 
voorzien.  

 
 

parallelsessies  
 

De namiddag wordt gewijd aan 4 specifieke parallelsessies, met name over pill testing / spuitenruil, 
hepatitis C en HIV preventie / gebruikslokalen en -ruimtes / outreach en sociale inclusie (met focus op 
laagdrempelige initiatieven).  
 Au sein de chaque session, un orateur étranger donnera un aperçu de l'évidence scientifique et des 
pratiques en la matière. A la lumière de cette présentation, des expériences belges seront exposées, les 
points névralgiques mis en lumière. La session sera alors ouverte au débats avec la salle et les 
conclusions tirées.   
 
Er wordt geen simultaan vertaling voorzien voor de parallelsessies en de eindconclusies van de dag. 
De taal van de sprekers is vermeld.  
 



Session 1 - Pill testing 
 

Mireia Ventura (EN) TEDI Manager: Trans European Drug Information is een databank dat 
informatie mbt de Europese Drugsscene verzameld, monitort en analyseert  

Catherine Van Huyck (FR) Hoofd Modus Vivendi 
 

 
Session 2 - Spuitenruil, HUIV en HEP C preventie 

 
John Peter Kools (NL) Voorzitter Harm Reduction International 
Modus Vivendi  (FR) 
Tessa Windelinckx (NL) Coördinatrice Spuitenruil, Free Clinic vzw  
 

Session 3 - Gebruikslokale en -ruimtes 
 
Eberhard Schatz(NL) Eberhard Schatz - Coördinator Correlation Network 
Eric Husson (FR) Coördinator Lama project en Concertation Bas seuil, Bruxelles  
Filip de Saeger (NL) Coördinator PLCB  
 

Session 4 - Outreach en sociale inclusie (met focus op laagdrempelige initiatieven) 
 
Charlie Lloyd  (EN) Onderzoeker aan het Health Sciences department, University of York 
David Huijgens (NL) Buro Actief Project, Free Clinic  
Muriel Goessens  (FR) Transit BXL   

 Break en koffie 

 Conclusies - Claire Remy en Prof. Brice De Ruyver, resp. Vice-Voorzitster en Voorzitter van 
de Algemene Cel Drugsbeleid  

 
  



 
 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
Wanneer 

4 december van 9.30 u. tot 16.30 u.   
 

Waar 
Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10 (ingang Albert-Elisabeth, op 200m van metrostation 
Merode, zie map)  

 
Simultaan vertaling 
 
Simultaan vertaling is enkel voorzien voor de ochtendsessie.  
 

Inscrijving 
Deelname is vrij maar inschrijving op voorhand is verplicht. Het aantal plaatsen is beperkt (200).  

Gelieve u per email in te schrijven op leco@belspo.be met vermelding van de 
parallelsessie van uw voorkeu 
                        
 

Sessie 1 : pill testing 
 

 
Sessie 2 : Spuitenruil, preventie van HIV HEP C 
 

 
Sessie 3: Gebruikslokale en -ruimtes 
 

 
Sessie 4: outreach en sociale inclusie  
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Het Jubelpark bereiken 
 

 
 
 


