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T.R.O.D.
Het TROD-project (snelle diagnostische oriëntatietest) wordt sinds 
december 2018 op regelmatige basis uitgevoerd. Op voorstel van het 
Réseau Hépatite C wordt er elke tweede donderdag van de maand 
binnen Transit een permanentie gehouden waar gebruikers zich 
kunnen laten testen. In 2019 werden 61 snelle diagnostische 
oriëntatietests uitgevoerd, waarvan 9 positief bleken. Dit heeft geleid 
tot 6 opvolgingsacties, 3 behandelingen en 2 genezingen.

TOEGANG TOT MATERIAAL

Drugsgebruikers hebben zeer complexe levensomstandigheden. Ze 
hebben vaak te maken met juridische problemen, verslaving, 
psychiatrische stoornissen of sociale uitsluiting. Daarom is het 
nodig om permanent met andere instellingen samen te werken. 
Dankzij onze sociale permanenties werden er al 3146 
administratieve acties ondernomen bij een reeks instanties 
omtrent psycho-medisch-sociale zaken.

Acties

Socio-administratief 51,50%Gezondheidszorgen 38,30%

Huisvesting 10,20%
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Transit biedt op maat Harm Reduction informatie en steriel 
gebruikersmateriaal aan haar publiek. Deze dienst wordt verzekerd 
door het spuitenruil (24/7) en versterkt door het outreach-werk 
van het liaisonteam en door straathoekwerkers.

In 2019 opende Transit maar liefst 14 381 keer de deur voor 
mensen in nood:

CRISISCENTRUM
Het crisiscentrum is permanent bereikbaar (24/7) en heeft 
een lage toegangsdrempel. Drugsgebruikers in nood kunnen 
bij ons terecht, zonder enige administratieve of financiële 
vereisten.
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Bezoeken in het dagcentrum
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Het liaisonteam zorgt ervoor dat de doelstellingen rond Harm Reduction bij Transit transversaal worden aangepakt. Het ontwikkelt initiatieven om 
het gemeenschapsleven binnen en buiten het centrum te ondersteunen, om sociale banden te creëren en om de expertise van ons doelpubliek te 
bevorderen. Het team gaat daarbij de straat op en trekt rond in openbare ruimten, parkeerplaatsen, kraakpanden, parken en braakliggende 
terreinen om ons doelpubliek te ontmoeten. Daarnaast organiseert het team ook samen met de gebruikers permanenties en campagnes om 
zwerfspuiten in te zamelen.

1465
Dit is het aantal mensen dat werden 
ontvangen tijdens de 103 permanenties 
die in 2019 werden gehouden (elke 
maandag- en vrijdagavond, van 19 tot 
22 uur). Hier kunnen mensen uitrusten, 
praten, eten, koffie drinken, douchen, 
verzorgd worden en propere kleren 
en/of ondergoed krijgen.

2229
Dit is het aantal spuiten dat in de 
openbare ruimte werd ingezameld 
door het liaisonteam tijdens de 147 
tochten doorheen het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest in 2019. Deze 
tochten zijn niet enkel bedoeld om 
spuiten in te zamelen, maar ook om 
een lokale aanwezigheid in de buurt 
te garanderen.

40
Aantal verzorgingsinterventies die 
werden uitgevoerd door het team 
tijdens de tochten. Dankzij de 
aanwezigheid van een verpleegkundige 
in het team kunnen de meest 
gemarginaliseerde personen, die vaak 
zijn uitgesloten van de conventionele 
zorgtrajecten, de nodige zorgen krijgen.
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VROUWENRUIMTE
Eén namiddag per week hebben vrouwelijke (ex-) drugsgebruikers toegang tot een speciale 
voorziene ruimte. Dit stelt hen in staat om opnieuw te verbinden met hun vrouwelijkheid, die ze 
door hun precaire levensomstandigheden vaak hebben verwaarloosd. Het doel is om hen te helpen 
een beter zelfbeeld terug te krijgen, d.w.z. dat ze zich in de eerste plaats weer vrouw kunnen 
voelen, voor ze zichzelf als drugsverslaafde, marginale of prostituee beschouwen. Vrouwen kunnen 
deze ruimte naar wens en behoefte gebruiken.

101 vrouwen 
opgevangen

Een mobiel team trekt door de openbare ruimtes van de 19 
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om, waar 
nodig, drugsgebruikers te ondersteunen en door te verwijzen 
naar de hulpsector indien nodig. Zijn rol is om een band te 
smeden of te versterken met de meest gemarginaliseerde 
gebruikers. Vanaf april 2019 (de datum van de eerste 
opvolging) tot 31 december 2019 hebben de 
straathoekwerkers 217 personen begeleid.

STRAATHOEKWERKERS

 

1990
Dit is het aantal fysieke begeleidingen,
waarvan 50% voor socio-administratieve
diensten.  30% van de begeleiding ging naar
medische diensten.  De overige begeleidingen
waren: bijstand op het gebied van huisvesting
(10%), doorverwijzingen naar spoeddiensten
voor primaire behoeften (5%),
doorverwijzingen naar juridische of
gerechtelijke diensten (4%) en naar
arbeidsintegratiediensten.

202
Er werden 202 verzorgingsinterventies
uitgevoerd op straat door de verpleegkundige. 
41 ervan houden rechtstreeks verband met
injecties. De overige zijn het gevolg van
slechte levensomstandigheden of is te wijten
aan het feit dat ons doelpubliek geen beroep
kan doen op zorgdiensten. 

GEVANGENISPROJECT
Transit leidt een integratieproject met (ex-)gedetineerden 
die een verslaving hebben en die vaak geen onderdak of 
vooruitzichten hebben bij hun vrijlating. Een team gaat op 
bezoek in de drie Brusselse gevangenissen met als doel 
personen op te vangen na de incarceratie.

112
Bezoeken in de gevangenis

60
Personen opgevangen in het centrum werden
onmiddellijk uitgevoerd na de vrijlating

36
Personen opgevangen met 72 uur behandeling
substitutiemedicatie

27
Van alle gebruikers die op regelmatige basis
door onze collega-verpleegkundige worden
opgevolgd, werden er 27 getest. Daarvan
bleken er 20 HCV-positief te zijn. 18 van deze
20 gebruikers gingen akkoord met een
behandeling en 9 van hen waren aan het eind
van het jaar genezen van het virus, de anderen
werden nog behandeld.

12% vrouwen & 88% mannen

2019
Keuze van de locatie 
(Havenlaan) en 
goedkeuring van het 
budget

2021
Verwachte datum van 
toewijzing van het 
studiebureau

2025
Verwachte 
openingsdatum van het 
geïntegreerde centrum

50
In 2019 gaf het team 50 vormingen op 
maat voor regionale actoren uit de 
veiligheids- en preventiesector. Deze 
vormingen bieden een beter inzicht in de 
verslavingsproblematiek en in de 
interventie- en Harm Reduction 
strategieën. 553 mensen volgden de 
vorming.

14
De communicatieafdeling zorgt ervoor dat 
de VZW zichtbaar is in de samenleving, een 
sterke positie heeft in de professionele 
sector en biedt ondersteuning voor 
verschillende projecten. In 2019 vertaalde 
dit zich in, onder meer, 14 verschijningen in 
de geschreven en audiovisuele pers.

9
Naast haar overlegtaken heeft Transit, in 
haar rol als GOVB, diverse bewustmakings- 
en voorlichtingsacties uitgevoerd en diverse 
deskundige adviezen uitgebracht aan 
overheidsinstanties (burgemeesters, 
minister-president, BPV, enz.). In dit 
verband werden 9 informatiedossiers 
gepubliceerd.

In 2016 heeft Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) Transit de rol Gewestelijke Operator Verslaving in Brussel (GOVB) toevertrouwd. Transit 
coördineert en implementeert de maatregelen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt op het vlak van het drugbeleid in samenwerking met 
alle publieke en private actoren op het werkveld. Concreet betekent dit dat Transit opleidingen geeft, communicatie verricht rond het thema, het 
onderzoekt rond drugs in Brussel ondersteunt en werkt aan de implementatie van het toekomstige geïntegreerd centrum. Dit nieuwe regionale 
project, in samenwerking met Project Lama en Dokters van de Wereld, heeft in 2019 belangrijke stappen gezet. Dankzij het geïntegreerd centrum 
zullen nieuwe diensten ontwikkeld worden en zullen er meer opvangplaatsen voor drugsgebruikers zijn in Brussel.
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