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Antwerpen gaat voor gezonder en veiliger uitgaansleven
Op 4 oktober 2012 gaan negen Antwerpse clubs en discotheken van start met het Quality Nights
Charter. Ze engageren zich voor een veilig en gezond uitgaansleven door onder andere gratis
oordopjes te verdelen en gezondheidsinfo te verspreiden. Na succes in Brussel, Wallonië en het
buitenland is Antwerpen de eerste Vlaamse stad die zo’n overeenkomst sluit. De coördinerende
partners zijn stad en OCMW Antwerpen, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD
vzw), Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg VAGGA én de verschillende clubuitbaters. De
ondersteunende partners van het project zijn Horeca Vlaanderen, het Belgisch Instituut voor de
Verkeersveiligheid (BIVV), CM (Christelijke Mutualiteit) en Sensoa.
Antwerpen is een bruisende stad met een brede waaier aan uitgaansgelegenheden. De stad streeft
naar een aangenaam en levendig uitgaansmilieu waar feestgangers op een veilige en gezonde manier
de bloemetjes buiten kunnen zetten. Het Quality Nights Charter is een engagementsverklaring tussen
een aantal partners die kadert in deze doelstelling. De clubuitbaters bieden de bezoekers een aantal
basisdiensten aan om de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Vanaf nu kan je in Café d’Anvers,
Noxx, Publik, Red&Blue, Zappa, Kavka, Café Local, Petrol en Muziekcentrum TRIX terecht voor een
veilig nachtje stappen.
Het engagement van de deelnemers
Elke deelnemende club biedt zes basisservices aan die de gezondheid en veiligheid bevorderen:
1. Getraind personeel
Minstens de helft van de medewerkers van de deelnemende uitgaanslocaties krijgt een opleiding. Ze
krijgen tips omtrent het herkennen en aanpakken van alcohol- en drugsgebonden
gezondheidsproblemen, conflictbeheer, verantwoord schenken van alcohol enzovoort.
2. Gezondheidsinformatie
De deelnemende clubs en discotheken informeren hun bezoekers over veilig en gezond uitgaan,
gehoorschade, seksualiteit, veilig verkeer, alcohol en drugs enzovoort.
3. Condooms
Door condooms te verkopen of gratis ter beschikking te stellen, helpen de clubs seksueel
overdraagbare aandoeningen (soa’s) en ongewenste zwangerschappen te voorkomen.
4. Gratis water
Elke uitgaansgelegenheid voorziet vrije toegang tot gratis drinkwater voor de bezoekers die daar nood
aan hebben.
5. Oordopjes en decibelmeter
De participerende feestlocaties beperken het geluidsniveau tot het wettelijke maximum en stellen gratis
oordopjes ter beschikking, dankzij de steun van CM.
6. Initiatieven voor veilig vervoer
Alle Quality Nights locaties nemen initiatieven om veilig verkeer te bevorderen. Ze informeren de
bezoeker over het openbaar vervoer naar huis, stellen ademanalysetoestellen ter beschikking en
werken mee aan sensibiliserende acties.

Het charter moedigt de organisatoren aan om – naast deze zes basisservices – ook andere
maatregelen te nemen die het welzijn van hun klanten bevorderen. Enkele mogelijkheden zijn: een
chill-outruimte, een EHBO-ruimte, een vestiaire, klimaatregeling, (gezonde) voeding en toegankelijkheid
voor rolstoelbezoekers.
Noodzaak vanuit verschillende hoeken
Op 4 oktober 2012 gaat het project officieel van start met een eigen website, een herkenbaar logo en
de toepassing van de zes basisservices op de feestlocaties. Met de ondertekening van het Quality
Nights Charter maken uitgaansgelegenheden of dance events duidelijk dat ze begaan zijn met het
welzijn van hun klanten. Jochen Schrooten van VAD illustreert aan de hand van een aantal statistieken
waarom dit project zo noodzakelijk is: ‘Onderzoek toont aan dat meer dan 90% van de Vlaamse
uitgaanders alcohol drinkt en ongeveer de helft wel eens illegale drugs gebruikt. We weten ook dat
overmatig alcoholgebruik de belangrijkste oorzaak is van onveilig seksueel contact. Quality Nights
beperkt dat risico door condooms aan te bieden in de clubs.’
Davy Brocatus, voorzitter van Horeca Vlaanderen Antwerpen, benadrukt dan weer het belang van deze
overeenkomst voor de medewerkers van de deelnemende clubs: ‘Dankzij dit charter krijgt het
personeel nu een degelijke opleiding. Ze leren gezondheidsproblemen die te maken hebben met
alcohol- of druggebruik te herkennen en aan te pakken. Zo kunnen we de sector verder
professionaliseren.’ Ook het BIVV ondersteunt het project actief omdat het een belangrijke schakel kan
zijn in de strijd tegen weekendongevallen. Concreet betekent dit dat ze voor iedere club een toolkit op
maat samenstellen om het publiek beter te kunnen sensibiliseren. Daarnaast voorziet CM alle Quality
Nights clubs gratis van kwalitatieve oordoppen, in het kader van haar campagne tegen gehoorschade.
Europese en Belgische context
Quality Nights kent al een groot succes in Brussel, Barcelona, Zürich en Parijs en maakt deel uit van
het Europese netwerk Party+. Dat netwerk omvat meer dan 120 uitgaansgelegenheden die meewerken
aan initiatieven zoals Quality Nights. De Waalse organisatie ‘Modus Vivendi’, die een harmreductionprogramma promoot, ontwikkelde deze methodiek in 2007 en coördineert ook de uitvoering
ervan in Brussel, Wallonië en Noord-Frankrijk. VAD/De DrugLijn coördineert de uitvoering van Quality
Nights in Vlaanderen.

Meer info
Op www.qualitynights.be staat alle info over de participerende clubs. Een overzichtelijke kaart wijst de
weg naar de discotheken die aandacht schenken aan gezond en veilig uitgaan. Elke club geeft een
overzicht van de maatregelen die ze nemen en vermeldt ook duidelijk het huisreglement.
Contactpersonen:
-

Stad/OCMW Antwerpen: Sara De Meyer, gsm 0486 66 70, e-mail:
sara.demeyer@stad.antwerpen.be
VAD: Jochen Schrooten, gsm 0468 11 29 06, e-mail: jochen.schrooten@vad.be
Deelnemende clubs: de contactinfo van de verschillende uitbaters vindt u in de persmap.

Verantwoordelijke schepen: Leen Verbist, OCMW-voorzitter
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