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Programma 

1. Middelen 
2. Gebruik of verslaving? 
3. Cijfers 
4. Puberteit 
5. Opvoeding 



1. Middelen: Tabak 

• Héél ongezond: de dodelijkste drug van allemaal 

• Iedereen weet dat en is het daar over eens 

• Maar er zijn nog altijd meer dan 3.7 miljoen rokers 

• Niet roken 



Startleeftijd 

• Roken: 
Jong beginnen met roken  
betekent dat je er moeilijk  
mee kunt stoppen  
 

• Algemeen: 
De startleeftijd van het gebruik van  
een middel (energydrink, roken) of  
bezigheid (gamen, what’s app) is sterk bepalend  
voor het ontstaan van een gewenning  
of verslaving. 
 

 



Waterpijp roken is slechter 
dan sigaretten roken?! 

waar niet waar 

½ uur waterpijp roken = 50 sigaretten 

niet waar 



Alcohol 

• Zeer geaccepteerd 

• Economisch belangrijk 

• Niet onder 18 jaar, daarna matig (= 2 x 2 of 2 x 3) 



Alcohol 

• Alcohol heeft geen kleur of smaak 

• Is altijd giftig 

• Je hebt door de tijd heen een grotere hoeveelheid nodig 

• Werkt verdovend: 

1. Verdooft de remmingen: je wordt ‘losser’  

2. Afname reactiesnelheid, slechtere coördinatie 

• Geeft zelfoverschatting 

• Effect per glas duurt 1,5 a 2 uur 

• Is goed te ruiken en te merken in gedrag 

 



Blowen versterkt  
je stemming. 

waar niet waar 

Cannabis 



Waar 
 

Je wordt er dus niet altijd vrolijk van. 
 

Het grote risico is dat als je je al rot 
voelt je je nog veel slechter gaat voelen: 

bad trip of zelfs psychose 

 
 
 
 



Hasj en wiet zijn 
verboden middelen 

waar niet waar 



Waar 
 

Hasj en wiet  
(= cannabis) staan 

nog steeds als 
verboden middel 
op lijst 2 van de 

Opiumwet. 
 
 
 
 
 

Gedoogbeleid: 
 
Als je 18 jaar of ouder bent  
en  
je minder dan 5 gram cannabis  
 
bij je hebt dan wordt je niet 
vervolgd. 



 
Steeds meer 
jongeren raken 
verslaafd aan 
blowen. 

waar niet waar 

2. Gebruik of verslaving? 
 

Bepalende factoren middelengebruik: 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Fad%2Fnl%2F4560%2FGezond%2Farticle%2Fdetail%2F1926571%2F2010%2F08%2F14%2FPsychose-vaak-na-blowen.dhtml&ei=EBXBVKq0AsTIPMKZgYAN&bvm=bv.83829542,d.ZWU&psig=AFQjCNFANh-MknhxkbkehhPti--3H2Wp4Q&ust=1422026373769723


Waar 
 

Er raken steeds meer 
mensen verslaafd aan 

cannabis,  
daar zijn vooral veel 

jongeren tussen 14 en 
20 jaar bij. 

 
 
 



Signalen cannabisgebruik 

– Lui gedrag (slaperig, lage spierspanning) 

– Langzaam praten 

 

– Vergeetachtigheid bij het praten 

– Associatief communiceren (van de hak op de tak) 

– Onverschilligheid 

– Hallucinaties 

– Korte termijn geheugen werkt niet 

 

– Dorst  

– ‘Vreetkick’ 

– Rode ogen 

 

– Versterkt de stemming! (bad trip, psychose) 

 

 

– Geur in kleding 

– Afbeelding hennepblad 

– Wietzakjes 

– Praten over blowen 

– Kennis 



Bepalende factoren middelengebruik: 

1. persoon 2. omgeving 

3. middel 



Redenen voor gebruik 

 

Nieuwsgierig 

Mode 

Meedoen 

Groepsdruk 

Genieten 

 

Experimenteren 

 

 

Gewoonte  

Verveling 

In de cultuur 

 

 

 

Sociaal 

gebruik 

 

 

Problemen 

Angst 

Eenzaamheid  

Vluchten 

 

 

Overmatig 

gebruik 

 



Startleeftijd en  
verband met druggebruik 

12 jr. 13 jr. 14 jr. 15 jr.  16 jr. 17 

jr. 

18 

jr. 

19 jr. 

 

20 jr. 21 

jr. 

 

Roken 

 

Drinken 

 

Veel 
roken 

& 
drinken 

 

Blowen 

 

Veel blowen 

 

Bungee jumpen? 

Straatracen? 

Harddrugs? 

12 jr. 13 jr. 14 jr. 15 jr.  16 jr. 17 jr. 18 jr. 

 

19 jr. 20 jr. 21 jr. 

 

Roken 
en 

drinken 

 

Veel 
roken 

& 
drinken 

 

 

Blowen? 

 

Baan wisselen? 

Andere 
relatie? 

Wereldreis? 



Startleeftijd en  
verband met druggebruik 

De beste manier om druggebruik  
te voorkomen is  

niet roken en drinken voor je 18e 



3. Cijfers 

N = 1784 



 
Experimenteren 

 
Overmoedig 

 
Korte termijn denken 

 
Gevoelig voor groepsdruk 

 
 
 
 
 
 
 

4. Puberteit 



• abstract denken 
• ontwikkelen eigen mening  
• mening wordt te pas en te 

onpas gegeven 
• veel “zwart-wit”-denken 
• kritisch 
• verbanden leggen 
• leren plannen 
• afgewogen beslissingen 

leren nemen 



Hoe komt het dat juist jongeren tot en met 
16 jaar er sterk naar neigen middelen te 

gebruiken? 
 
 

Hersenontwikkeling 

 

 

t/m 4 jaar 

t/m 12 jaar 

t/m 16 jaar 

t/m 24 jaar 

• Tussen hun 12e en 16e zijn jongeren vooral bezig met (eigen) emoties 
 

• ‘Voorste’ hersendeel is het controlecentrum  

• Dat ontwikkelt zich pas vanaf 16e jaar 
 

• Limbisch systeem, Striatum ofwel ‘genotscentrum’ is extra actief 

 
 



Guus Smit (neurobioloog):  
 

1. Jongeren tussen 12 en 16 zijn op belangrijke 
onderdelen neurobiologisch nog niet in staat te 
kiezen. 
 

N.B. Dit hangt samen met leeftijd, niet met het leervermogen! 

 

Wat zegt de wetenschap? 

scala college signaleren&begeleiden/guus lange termijn_0.mpg


eens oneens 

5. Opvoeding 

zzz filmpje rutger verbieden of niet.mpg


Ouders en hun regels hebben juist heel 
veel invloed! 

 
Jongeren protesteren vaak maar 

tegelijkertijd: 
 

• vinden ze het belangrijk wat u denkt 
• kijken ze naar hoe u het doet en 
• hebben ze uw regels nodig 

 
Juist in de puberteit! 

 
 

 
 
 



Regels stellen 

 

1. Reden 
 

2. Regel stellen  
 

3. Toezicht houden 

 

4. Een gevolg aan verbinden 

 



 
Als je ouders zelf alcohol drinken,  
kunnen ze het jou niet verbieden! 



Manieren van opvoeden 

• Toestemmen 

• Praten  

• Onderhandelen 

• Beschermen 

• Begeleiden 
 

• Regels stellen 

• Verbieden 

• Controleren 

• Consequentie aan verbinden 

 

 



Om welke jongeren gaat het? 

18% 

2
%

 80% 

• 80% van de jongeren heeft weinig of geen toezicht of regels nodig maar ze hebben er ook geen 
last van. 
 

• 2% van de jongeren zal uit de bocht gaan, ook als je regels en toezicht goed regelt en toepast 
 

• Regels en toezicht hebben vooral nut voor de 18% potentiële meelopers 
 

• Advies: regels en toezicht daarop voor alle jongeren 



Guus Smit (neurobioloog):  
 

1. Jongeren tussen 12 en 16 zijn op belangrijke 
onderdelen neurobiologisch nog niet in staat te 
kiezen. 
 

N.B. Dit hangt samen met leeftijd, niet met het leervermogen! 

 

Rutger Engels (orthopedagoog):  
 

1. Ouders, opvoeders en overheden beslissen  

2. Ze moeten praten, uitleggen maar vooral ook 

grenzen stellen en handhaven; dus verbieden en 

eraan houden 

Wat zegt de wetenschap? 

scala college signaleren&begeleiden/guus lange termijn_0.mpg
scala college signaleren&begeleiden/rutger regels_0.mpg


  Tips: 
 
Heb belangstelling voor de leefwereld  
Bang maken of veroordelen werkt niet 
 
Geef zelf het ‘goede voorbeeld’ 
Praat eens met andere ouders 
Praat niet te vaak met uw puber 
 
Bevorder zelfvertrouwen en eigenwaarde  
 
Grenzen stellen, toezicht houden én er desnoods 
gevolgen aan verbinden werkt 
Ook (juist!) pubers hebben behoefte aan regels 



Wat ouders nodig hebben …. 

• Laat je niet onder druk zetten door je puber 
 

• Bekijk af en toe je puber eens van een afstandje 
 

• Maak gebruik van je sterke kanten  
 

• Wees niet bang om dingen verkeerd aan te pakken en blijf het gesprek 
aangaan 
 

• Besef wanneer je kind 'normaal' pubert en wanneer  het 'te' is …… 
 

• Geef jezelf af en toe een schouderklop. 



Meer weten? 
U kunt met vragen of voor hulp terecht bij: 

 

• De zorgcoördinator van de school 
 

• De mentor van uw kind 
 

• U kunt mij bellen  088 308 43 82 of mailen pvanhattum@ggdhm.nl   

 

• GGD-jeugdverpleegkundige Kiki Janssen 
 
   088 - 308 42 44 of mailen kjanssen@ggdhm.nl 

 

 

 

mailto:pvanhattum@ggdhm.nl
mailto:kjanssen@ggdhm.nl


Oudervoorlichting: 

Evaluatieformulier 

Wilt u het formulier a.u.b. ‘invullen’ door 

de randen in te scheuren? 

 

De 4 vragen zijn: 

 

Nieuws gehoord? 

Handvatten gekregen? 

Prettige manier van presenteren? 

Rapportcijfer? 

 

Dank u wel!  

Slecht  Goed  


