
Praktisch
Wanneer?
Vrijdag 20 januari 2012

Voor wie?
Welzijnswerkers, gezondheidswerkers, beleidsverantwoordelijken, 
politiediensten … 

Prijs?
Deelname is gratis! Inschrijven verplicht!

Inschrijven?
Inschrijven is noodzakelijk vóór 15 januari 2012 via de link 
www.west-vlaanderen.be/evites

Waar?
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

Info
Provincie West-Vlaanderen, dienst Welzijn, Piet François
Piet.Francois@west-vlaanderen.be

Wegbeschrijving
Met het openbaar vervoer
Station van Brugge op 3 km. Vanaf het station busverbinding om de 10 
minuten. De halte Boeverbos is gelegen aan de Gistelsesteenweg. Te-
genover de bushalte ligt een park ; ga de dreef in die naar dit park leidt 
en op wandelafstand ziet u het provinciehuis.
Met de wagen
Wij raden aan om uw wagen op parking 03 te parkeren.
Deze gratis parking bevindt zich aan de overkant van het provinciehuis 
Boeverbos.

Sekswerk en Middelengebruik 
UITNODIGING



‘Sekswerk 
en Middelengebruik’

De provinciegouverneur, gedeputeerden en de provinciegriffier 

van West-Vlaanderen, het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek 

en VZW Pasop hebben het genoegen u uit te nodigen 

naar de trefvoormiddag

op vrijdag 20 januari 2012 

in het Provinciehuis Boeverbos, 

Koning Leopold III laan 41, 8200 Sint-Andries – Brugge.

Deze trefvoormiddag brengt de resultaten en aanbevelingen van het 

recent voltooide wetenschappelijk onderzoek ‘Middelengebruik onder 

sekswerkers in België’. Welke is de omvang en de aard van het roesmid-

delengebruik onder vrouwelijke sekswerkers in de diverse sectoren van 

de prostitutie? Welke problemen ondervinden sekswerkers in verband 

met hun roesmiddelengebruik? Hoe kan de preventieve en curatieve 

druggerelateerde gezondheidszorg inspelen op de specifieke noden van 

sekswerkers?

Vooraleer in te gaan op het middelengebruik wordt een beeld geschetst 

van de doelgroep sekswerkers, de andere beroepsgerelateerde risico’s 

waaraan ze worden blootgesteld, en de specifieke noden die ze hebben 

op het vlak van hulpverlening.

Programma
8.45 uur
Onthaal met koffie

9.00 uur
Verwelkoming
door de heer Dirk De fauw, gedeputeerde voor Jeugd, Huisvesting 
en Welzijn Provincie West-Vlaanderen

9.15 uur
‘Sekswerkers: een kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroep?’,
door Ans Traen, Hilde Brusselle en Martine Claeyssens, VZW Pasop

10.15 uur
Pauze

10.45 uur
‘Middelengebruik onder sekswerkers in België’,
door Prof. Dr. Tom Decorte, Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek 
(ISD – Universiteit Gent)

12.15 uur
Afronding met een broodjeslunch

12.45 uur
Einde

Voor wie? 
Welzijnswerkers, gezondheidswerkers, beleidsverantwoordelijken, 
politiediensten … 

Inschrijven
De deelname aan de trefvoormiddag is gratis. Inschrijven is  
noodzakelijk vóór 15 januari 2012 via www.west-vlaanderen.be/evites


