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Verslaving: Ook onder ons!
Sjacco van Iwaarden, (jeugd)Verslavingsarts KNMG
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Voorstellen


Sjacco van Iwaarden



Verslavingsarts KNMG



De Hoop ggz


Kinder- en jeugdpsychiatrie en middelengebruik



Platform Jeugdverslavingszorg



Programmaraad Verslavingskunde Nederland



Richtlijnontwikkeling (o.a. Jeugdzorg, Kenniscentrum KJP)
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Inhoud


Vragen vooraf? Verwachtingen?



De Bijbel en verslaving



Introductie met casus



Verslaving ‘Onder Ons’



Samenhang met andere psychische problemen



Verslaving / Opvoeding / Pastoraat
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De Bijbel en verslaving
• Kunt u voorbeelden noemen van middelenmisbruik in de Bijbel?
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Bijbelse noties
•
•
•
•
•
•

Prediker 5:17: Genieten mag
1 Tim 6:17: Genieten van Gods gaven
2 Tim 3:4: Niet verslaafd aan genot!
Tit. 3:3 idem
1 Kor 10:31 Genieten tot Gods eer!
1 Kor 6:12 beheersing niet verliezen
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Bijbelse noties
• Ef 5:18: Geen roes en extase
• 1 Kor 6:19 Lichaam niet beschadigen
• Gal 5:19-21. met name 20: toverij,
magisch /occult gebruik van
geestverruimende middelen
(Pharmakeia). Drug = geestelijke
invloed!
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Casus


Jasper, 15 jaar



VMBO-4 kader, sinds enkele weken geschorst



Gereformeerde Gemeente



Aangemeld door de huisarts:


Overmatig gamen / online



Depressieve symptomen



Suïcidaal gedrag



Agressie
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Casus


Sinds 2016 gamen:


Minecraft



Later: Call of Duty



Aanvankelijk gewoon voor de lol samen met een vriend thuis.



Later ook op eigen PC en online.



Tijdens het gamen voelt Jasper zich gewaardeerd, wordt hij gezien.
Ook merkt hij dat sociale contacten makkelijker lopen. Anderzijds
slaapt hij veel te weinig (5 uur per nacht), maakt hij zijn huiswerk
niet meer en is hij inmiddels zelfs tijdelijk geschorst.
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Casus




In de laatste weken: toenemende agressie


Heeft vader bedreigd met een mes toen die internet ‘uit’ deed.



Politie werd ingeschakeld

Ook toename van somberheid


Vindt af en toe nog een beetje plezier in gamen, maar lang niet meer
zo veel dan voorheen!



Voelt zich alleen staan, ouders zijn boos, geschorst van school, geen
echte vrienden.



Suïcidepoging, wilde van een brug springen



Korte crisisopname gesloten KJ-psychiatrische afdeling



Thuis gaat het zo niet langer



Eerder ASS vast gesteld
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Verslaving bij jongeren


Waarom gaan jongeren middelen gebruiken?


Overgrote deel ‘voor de gezelligheid’, ‘om te proberen’.



Puberteit: de wereld ontdekken, zelfstandig worden, zoeken waar de grenzen liggen.



Een deel van de jongeren stopt weer na verloop van tijd, maar een deel ontwikkelt een
verslaving!



Welke factoren spelen daar een rol in?


Nieuw onderzoek: Youth in Transition (YIT).
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Verslaving bij jongeren
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Het puberbrein en verslaving
Gedrag:
Wel of geen middelengebruik

Drive
Drive

•
•
•

Nieuwsgierigheid
Context
Beloningssysteem

Rem
•

Prefrontale cortex
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Verslaving
• Het gaat bij verslaving om een zéér
grote, onweerstaanbare behoefte
een bepaald (psychoactief) middel te
gebruiken of bepaald gedrag te
vertonen.
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Legaal

Illegaal
Softdrugs

Alcohol

Harddrugs

Heroïne
Verdovend

GHB
Methadon

Opwekkend
Cafeïne
XTC

Cocaïne

Tabak

LSD
Paddo’s
Hasj & Wiet

Hallucinerend

Speed

XTC
GHB
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Alcohol

Eén standaardglas alcohol bevat 10 gram alcohol en leidt gemiddeld
tot een promillage van 0,2 bij mannen en 0,3 bij vrouwen. De lever
breekt alcohol af. Een standaardglas alcohol wordt binnen 1 á 1,5 uur
afgebroken. Dit afbraakproces is niet te beïnvloeden.
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Heroïne
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Cocaïne
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Speed
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XTC
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Cannabis

(hasj en wiet)
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Gokken

Eetstoornissen

Computer

Anorexia nervosa
Boulimia nervosa
Binge Eating Disorder

Gamen
Porno
Chatten
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Onderschat
deze
niet!!!
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Totaal 2510 respondenten
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Overlap ADHD en verslaving als voorbeeld
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Comorbide psychische problematiek
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Comorbide psychische problematiek

34

17

17-9-2019

Comorbide psychische problematiek


Problematisch middelengebruik en psychiatrische problematiek beïnvloeden elkaar:

Problematisch

Psychiatrische
stoornis

middelengebruik

omgevingsfactoren
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Comorbide psychische problematiek


Onrust (ADHD) bestrijden met wiet:

Problematisch

Psychiatrische
stoornis

middelengebruik

omgevingsfactoren
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Comorbide psychische problematiek


Stress in de thuissituatie leidt tot gebruik

Problematisch

Psychiatrische
stoornis

middelengebruik

omgevingsfactoren
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Comorbide psychische problematiek


Langdurige ouderlijke ruzies die leiden tot grenzeloos gedrag:

Problematisch

Psychiatrische
stoornis

middelengebruik

omgevingsfactoren
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Herkennen van verslaving
Vroege signalen

Signalen in probleemfase

Signalen in de eindfase

-Toename van negatieve
gedachten, gevoelens en gedrag.
-Toename van lichamelijke
klachten, vermoeidheid of ziekte.
-Verminderd contact met
vrienden, familie of kerk.
-Spanningen in het gezin,
conflicten, ontrouw.
-Minder goed gekleed, minder
verzorgd zijn.
-Afspraken niet goed nakomen.

-Meer boosheid, soms woedeuitbarstingen.
-Huiselijk geweld.
-Desinteresse.
-Komt niet meer naar de kerk.
-Ruikt naar alcohol (of eventueel
andere middelen).

-Onder invloed in de openbare
ruimte of zelfs in de kerk.
-Uiterlijke veranderingen die
passen bij chronische verslaving.
-Persoonlijke isolatie.
-Suïcidale gedachten of uitingen.
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Voorbeeld: dynamiek tussen ouder en kind bij gebruik


Meisje, 14 jaar, is bij ons poliklinisch in behandeling voor blowen en ADHD. Impulsief
middelen gaan proberen, laatst nog op de IC gelegen ivm comazuipen. Gamen doet ze
regelmatig als ze verder niks om handen heeft.



Blowde vrijwel dagelijks, nu 2 dagen in de week (afspraken vanuit behandeling, alleen op de
vrijdag en zaterdag). Af en toe ook nog wel eens op een andere dag.



Vader: ‘behandeling schiet van geen meter op. Ik zie gewoon dat ze door de week ook
gebruikt heeft (vader heeft zelf jarenlang cannabis gebruikt). Als ik er naar vraag, dan
ontkent ze.’ Vader maakt zich zorgen: ‘dit komt niet goed en ze liegt er voortdurend over.
Volgens mij houdt ze jullie (behandelaren) voor de gek.’



Dochter: (in tranen), ‘ze zien gewoon niet hoe hard ik mijn best doe. Ik haal nu veel betere
cijfers op school. Ze vertrouwen me niet. Ik kan zelf ook wel wat hoor. Mijn ouders hoeven
me niet altijd te controleren.’

 Vertrouwen. Openheid. Bezorgde en

controlerende ouders.
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Wat nu te doen?


Bewustwording: in de puberteit (die soms al vroeg begint) proberen kinderen uit.
Ontwijk het onderwerp niet. Vraag ernaar!



Gesprek is in alle situaties het belangrijkste.
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Wat nu te doen?


Wat kunt u in het pastoraat ?



Openheid is belangrijk


Dreig niet met consequenties / ‘straf’.



Laat merken dat u hem/haar niet afwijst als er sprake is van drugsgebruik (wat niet wil
zeggen dat u het drugsgebruik op zich daarna niet afwijst!)



Kies een goed moment om te praten (niet als er maar weinig tijd is of de sfeer slecht is)



Probeer interesse te tonen (waarom gebruikt iemand?, wat is daar prettig aan?, wat levert
het op?)



Als er sprake is van ontkenning of veel weerstand, stop dan het gesprek en ga op een later
moment verder.
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Wat nu te doen?


Preventief, als iemand nog niet gebruikt:


Houdt ‘contact’ met gemeenteleden (zomaar uit het niets een gesprek beginnen over verslaving
werkt niet. Dergelijk gesprek zal een stuk makkelijker zijn als er al een basis is in de zin van contact
met een gemeentelid).



Informeer uzelf over drugs en gedragsverslavingen (drugsinfo.nl, gameninfo.nl)



Houdt het onderwerp bespreekbaar (bijv. door voorlichting voor catechisanten of
jeugdverenigingen, maar ook bij huisbezoeken)



Adviseer ouders om zelf ook geen alcohol te drinken of drugs te gebruiken (alcohol, drugs en
roken verbieden tot 18 jaar –niet thuis leren drinken-, zorg dat een jongere ook begrijpt waarom
dit niet mag, de waarom)



Adviseer ouders heldere grenzen te stellen (zeker voor jonge pubers belangrijk, maar ook als ze
ouder zijn, leg ze uit): pubers zullen proberen over de grenzen heen te gaan. Advies voor ouders is
dan: blijf rustig, wees duidelijk, blijf bij de gestelde grenzen, beloon positief gedrag en probeer
samen met andere ouders gezamenlijke afspraken te maken (bijv. oudercollectieven op school of
in de kerk).



In sommige kerkelijke gemeentes functioneert een systeem waarbij iedere jongere vanaf 12 jaar
tot 18 jaar een ‘co-gezin’ krijgt aangewezen. Deze co-ouders ondersteunen de eigenlijke ouders bij
de opvoeding en nemen een jongere bij de hand.
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Wat nu te doen?


Voorbeeldfunctie!
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Wat nu te doen?


Als iemand experimenteert met alcohol/drugs/roken (voornamelijk jongeren):


Bedenk dat experimenteren kan passen in de puberteit, negeer het echter niet.



Blijf rustig.



Heb ook oog voor de positieve effecten van het gebruik. Dit kan maken dat een kind zich gehoord
en begrepen voelt (“door blowen krijg ik eindelijk rust in mijn hoofd, -ADHD-”, “als ik alcohol drink,
durf ik met een meisje te praten –sociale angst-”, “als ik gamen, dan hoor ik er tenminste bij, thuis
hebben ze geen aandacht voor me –ODD, scheiding ouder-”) en biedt ingang voor verder gesprek.



Vraag na of hij/zij ook iets weet over de effecten van het gebruik.



Informeer iemand over de risico’s, overdrijf daarbij niet.



Gebruikt een jongere nog maar recent, dan is het advies aan ouders: verbieden werkt dan het
beste, ook weer met de waarom erbij.



Gebruikt een jongere al langer, dan is het belangrijk om afspraken te maken (niet thuis, niet aan
tafel, etc.)



Houdt contact, ook later, maar voorkom dat het gesprek voortdurend over gebruik gaat.
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Wat nu te doen?


Als het gebruik uit de hand loopt:



Adviezen die u aan ouders zou kunnen geven:





Hou contact: weet waar ze mee bezig zijn, waar ze zich ophouden, wie hun vrienden zijn (zonder ‘politie-agent’
te zijn).
Beloon positief gedrag
Zorg ervoor dat uw kind u in vertrouwen durft nemen als het toch afhankelijk van drugs dreigt te raken.
Stel wel grenzen (zie ook andere dia’s)









Probeer daarin samen te werken met andere ouders.

Accepteer niet dat hij/zij door zijn gebruik andere afspraken niet na komt (bijv. over op tijd thuis zijn).
Zorg dat u ook over andere dingen blijft praten (dus niet vanuit bezorgdheid alleen over drugs).
Belangrijk: geef geen geld of ga niet zelf middelen kopen met de gedachte dat u er dan zicht op heeft!!
Bij uit de hand lopen van het gebruik: benoem richting uw kind welke gedragsverandering u ziet of doe bijv. een
test: ben ik verslaafd (te vinden op internet)

Inschakelen hulp: consultatie bij De Hoop
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Hartelijk dank voor de aandacht


Vragen?



s.vaniwaarden@dehoop.org
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Casus
Jeffrey (17) is een geschat normaal intelligente leerling MBO klas 1
niveau 3 werktuigbouwkunde.
 Er is bij Jeffrey sprake van al jaren lang bestaande agressieve gedrag
en opvoedingsproblemen, eerder geduid en behandeld als ADHD
middels Methylfenidaat opbouw sinds zijn 11de jaar, thans Concerta
54 mg daags.
 Er is sprake van schoolse en sociale teloorgang en eveneens van het
normale gezinsleven met 2 verslaafde broers bij de burn out van
vader. Er is bij Jeffrey sinds 2014 sprake van verdergaand en
onverantwoord experimenteer/gebruikers gedrag met (designer)
drugs (waarvoor CCU opname), dit naast cannabis en alcohol
afhankelijkheid.
 Het gezin is lid van de Hersteld Hervormde Kerk. (Jeffrey komt zelf
niet meer in de kerk)
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Casus


U komt op huisbezoek bij Jeffrey.



Welke informatie zou u nog meer willen weten?



Wat zou u doen?



Hoe gaat u het gesprek aan?



Wat vindt u overigens van het middelengebruik?



Zou u zelf motiveren tot gedragsverandering of richting hulpverlening?



Schakelt u anderen in?



Met wie deelt u de informatie?
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Vragen en stellingen
 Verslaafd raken is je eigen schuld!
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Vragen en stellingen
 Verslaafd? Je moet gewoon stoppen
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Vragen en stellingen
 Verslaving overkomt je
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Vragen en stellingen
 Net als reuma of astma is verslaving nu eenmaal

een ziekte die je krijgt of niet.
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Vragen en stellingen
 Welke verslaving is het lastigst te stoppen?

54

27

17-9-2019

Vragen en stellingen
 Bij ADHD is het begrijpelijk dat een kind gaat

blowen om rustig te worden, je moet daar niet
al te veel drukte om maken als ouders.
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Vragen en stellingen
 Ritalin zou bij ADHD niet gegeven moeten

worden, dat is puur drugs.
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Vragen en stellingen
 Begrijpelijk dat een jongere met ASS gaat

gamen. Waarom daar moeilijk over doen? Dat is
hoe jongeren tegenwoordig communiceren!
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Verslaving bij jongeren

*2017 HBSC Nederland, Peilstation Onderzoek, Leefstijlmonitor, UU, Trimbos Instituut, SCP, RIVM
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Verslaving bij jongeren
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Verslaving bij jongeren
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Verslaving bij jongeren
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Verslaving bij jongeren
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