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1.

Inleiding

Voor u ligt het verslag van het congres ‘Jong geleerd, oud verslaafd?’ Dit congres, dat plaatsvond op
maandag 23 september 2013, vormde de afsluiting van het project ‘Preventie en Zorg voor Kwetsbare
groepen jongeren en middelengebruik’ van Resultaten Scoren. In dit project hebben verschillende
organisaties, instellingen, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen vanaf 2010 gedurende drie jaar
samengewerkt om de kwaliteit en effectiviteit van preventie, behandeling en zorg voor kwetsbare
jongeren op een hoger plan te brengen. Het project heeft met bovengenoemde doelstelling een groot
aantal samenwerkingsverbanden, producten, richtlijnen, protocollen en interventies opgeleverd,
verwoord in tien kernpublicaties, die beschreven zijn in het rapport Van kwetsbaar naar weerbaar:
preventie en zorg voor kwetsbare jongeren en middelengebruik, te vinden op de website van Resultaten
Scoren (http://www.resultatenscoren.nl/projecten/2013-kwetsbare-groepen-jongeren.html).
Dagvoorzitter Eveline Brandt vatte het bij de congresopening in de Buitensociëteit in Zwolle samen als
een project waarin de Jeugdzorg en Verslavingszorg nu eens wél hebben samengewerkt, en lanceerde
het woord ‘Ontschotting’ als woord van de dag.

2.

Dit rapport

Dit rapport vormt de verslaglegging van het congres. Het betreft een overzicht van de belangrijkste
punten uit het plenaire ochtendprogramma en een impressie van de workshops uit het
middagprogramma. We geven telkens een korte samenvatting van de presentaties, lichten de meest
opvallende en verrassende punten eruit en geven aan op welke manier het gepresenteerde resultaat
heeft bijgedragen aan de doelstelling van het project. Zowel het ochtend- als het middagprogramma
wordt voorafgegaan door een inleiding en afgesloten met een samenvattende conclusie.

3.

Deel 1: Het plenaire ochtendprogramma

Het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden, producten, richtlijnen, protocollen en interventies is één,
maar je hebt er niets aan als de producten en de kennis vervolgens op de plank liggen te verstoffen. Het
congres, met een ruime 250 deelnemers afkomstig uit onder meer het jongerenwerk, de GGD’s, de
(jeugd)verslavingszorg en (jeugd)ggz, vormt daarom een belangrijk onderdeel van de verspreiding van
die kennis. Daarom bestond het programma uit een mix van terugkijken op, vooruitkijken naar en
kennismaking met de resultaten van het project.
In de ochtend keek Prof. Dike van de Mheen, als lid van de stuurgroep Resultaten Scoren, terug op het
project en de resultaten daarvan. Erik Dannenberg, wethouder van de gemeente Zwolle én voorzitter
van de commissie Jeugdzorg van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), gaf vervolgens een
reactie hierop vanuit de bestuurlijke praktijk. Als opmaat naar het middagprogramma presenteerden
Elske Wits, Hans Dupont en Rob Bovens een aantal deelprojecten uit de afgelopen drie jaar. Het
middagprogramma werd gevormd door twee workshoprondes waarin 14 samenwerkingsverbanden,
producten, richtlijnen, protocollen en interventies door de betreffende uitvoerders en ontwikkelaars
werden gepresenteerd.

Ontschotting, ontschotting en nog eens ontschotting; dat was de boodschap van deze ochtend. Dike
van de Mheen bepleitte dit in haar overzichtspresentatie door te benadrukken dat zowel de
jeugdverslavingszorg, als haar samenwerkingspartners dezelfde visie over preventie en zorg voor
kwetsbare jongeren delen. De verbeterslag zit daarvoor niet zozeer in het opzetten van nieuwe
organisaties of instellingen, maar met name in de samenwerking. Alleen zo kan voorkomen worden dat
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kwetsbare jongeren tussen wal en schip vallen en gezorgd worden dat ze op tijd de ondersteuning of
zorg krijgen die past bij hun -vaak opeenstapeling van- problemen. Door Erik Dannenberg werd
ontschotting bepleit in een stevig en bezielend betoog over het afschaffen van doelgroep denken en het
opzetten van wijkteams met generalisten, die specialisten inschakelen als het nodig is, waarbij het
woord ‘doorverwijzen’ verboden is. Voor een goede signalering, screening en behandeling is
ontschotting noodzakelijk, illustreerde Elske Wits met een best-practice waarin co-behandeling centraal
staat. Hoewel dat in de praktijk ingewikkeld is, benadrukte Wits dat we ons daardoor zeker niet moeten
laten ontmoedigen en naar het ‘niet doorverwijzen’ moeten blijven streven.
Het samenwerkingsverband Verslavingspreventie Nederland (VPN) kan gezien worden als een
voorbeeld van ‘micro’-ontschotting: elf preventieafdelingen van Nederlandse GGZ- en
verslavingszorginstellingen besloten elkaar niet te beconcurreren, maar juist de samenwerking op te
zoeken. VPN-voorzitter Hans Dupont benadrukte de enorme hoeveelheid kennis en producten waarover
de Nederlandse verslavingspreventie beschikt. VPN waakt ervoor het wiel niet opnieuw uit te vinden en
ziet de noodzaak de grote hoeveelheid gelijksoortige interventies -“zoals Tutten met Tina en Schminken
met Susan”- samen te voegen tot hoogwaardige, goed herkenbare producten. De Gezonde School en
Genotmiddelen is een van deze belangrijke preventieproducten. Het project trotseert de schotten in
welzijn en zorg door de integrale aanpak waarin scholen samenwerken met de GGD en de
verslavingszorg om schooljeugd weerbaar te maken en kwetsbare jeugd te signaleren en zonodig op
het spoor van de hulpverlening te zetten.

3.1. Van Kwetsbaar naar weerbaar – prof. Dr. Dike van de Mheen
Hoewel jongeren en verslaving(-sproblemen) bij tijd en wijle volop in het nieuws zijn, en
middelengebruik en risicogedrag onder jongeren tot aanzienlijke problemen leidt, wordt het
toch nog vaak onderschat. Vooral de zogenaamde kwetsbare groepen die extra zorg nodig hebben,
worden slecht bereikt en als ze bereikt worden is dat vaak (te) laat. Dat is in een notendop de
probleemstelling die Van de Mheen schetste en die de aanleiding vormde voor het project ‘Preventie en
Zorg voor Kwetsbare groepen jongeren en middelengebruik’.
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De doelstelling - het op een hoger plan brengen van de kwaliteit en effectiviteit van preventie,
behandeling en zorg voor kwetsbare jongeren - werd bereikt door wetenschappelijke kennis over deze
doelgroep in kaart te brengen, door werkzame interventies te bepalen en door adviezen uit te brengen
over hoe deze groepen bereikt kunnen worden binnen de jeugdketen, die deze problemen vervolgens
volgens een gedeelde visie op preventie en zorg aanpakt.
Enkele voorbeelden van instrumentaria die in dit project zijn uitgewerkt zijn vroegsignaleringsinstrumenten, samenwerkingsadviezen en een speciaal voor de jeugd ontwikkeld diagnostisch instrument (de
MATE-Y). Ook is er een richtlijn screening diagnostiek en behandeling van ADHD en middelengebruik
bij jongeren ontwikkeld. Qua samenwerkingsverbanden heeft het project geleid tot de oprichting van het
Platform Jeugdverslavingszorg en is er als laatste een inventarisatiestudie voor
jeugdverslavingspreventie geweest, die geleid heeft tot een aanzet voor het samenstellen van een
zogenaamd ‘Basisaanbod Verslavingspreventie’.

Vanuit de wetenschappelijke kennis over kwetsbare groepen weten we dat het veelal jeugd betreft met
“…een kluwen van problemen, een echte risicocumulatie”, die een complex samenspel vormt tussen
beschermende en risicofactoren. Vanuit het ontwikkelingsperspectief zijn problemen daarom ook minder
sterk uitgekristalliseerd en moet je over de grenzen van de verslavingszorg of -preventie heen, om deze
jongeren goed te kunnen bijstaan. Volgens Van de Mheen kan dat alleen maar slagen als
jeugdverslavingszorg en de jeugdpartners dezelfde visie delen. Tegelijkertijd is het van groot belang dat
ze er vroeg bij moeten zijn, want hoe vroeger je bent, hoe meer kans op herstel. Daardoor vormen het
gezin en de school de belangrijke domeinen voor preventie.
Maar op wat voor jongeren moeten we dan letten? Van de Mheen schetst dat een aantal groepen, zoals
onder meer in armoede levende jongeren, school drop-outs en jongeren met psychische problemen,
vaak aan de aandacht ontglippen. Dit zijn jongeren die je, als je ze in de jeugdzorg treft, vaak het beste
kunt bereiken met geïndiceerde en selectieve preventie. Van de Mheen eindigt de beschrijving van de
opgedane kennis met algemene en specifieke aanbevelingen uit het project (vroeg beginnen met
opsporen, véél samenwerken (ontschotten!) tussen de verslavingszorg, GGZ en jeugdzorg, verspreiding
van expertise, het wegnemen van administratieve belemmeringen en het verder ontwikkelen van
wetenschappelijk onderzoek naar effectieve (screenings-)methodieken). Afsluitend geeft Van de Mheen
“…vier gedachtenpuntjes, nou het zijn meer sterke aanbevelingen” mee: 1) niet meer maar beter (‘zet in
op uitbouw van bestaande interventies’), 2) richt de preventie voor kwetsbare groepen op de vroege
jeugd (‘let niet alleen op middelengebruik, maar veel meer op problematische leefstijl’), 3) versterk het
aanbod voor, en bereik van kwetsbare jongeren (‘er zijn volop kansen via het welzijnswerk, scholen
maar ook politie en justitie’), en 4) versterk het aanbod gericht op de omgeving van jongeren (‘geef
daarbij ouders een structurele rol’).
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In de discussie na afloop deelt Van de Meen de reactie van dagvoorzitter Eveline Brandt, dat die
veelgenoemde schotten zo nadrukkelijk aanwezig zijn, maar benadrukt dat er de laatste tijd veel
gebeurd is. Het ontstaan van speciale voorzieningen voor cliënten met een dubbele diagnose
(verslaving en psychiatrie) is daar een belangrijk voorbeeld van: “Hoewel er veel te wijten valt aan
organisatiestructuur en onbekendheid, ben ik er toch niet pessimistisch over dat we op de goede weg
zijn”.
Het overzicht van kwetsbare groepen vond in de zaal weerklank met vragen en zorgen over specifieke
aandachtsgebieden en groepen, zoals aandacht van copingstijlen van kinderen en ouders, aandacht
voor licht verstandelijk beperkte jongeren en de relatieve blinde vlek die de verslavingszorg lijkt te
hebben voor rookgedrag. Van de Meen licht toe dat deze onderwerpen in de specifieke deelprojecten
van Kwetsbare Jeugd zeker ingevuld zijn. De laatste reactie uit de zaal wijst erop dat de sectoren wel de
wil tot ontschotten kunnen hebben, maar dat er soms hele praktische belemmeringen zijn vanuit
financieringsstructuren: “Als een school een leerling naar hulpverlening wil begeleiden kan het eigen
risico een grote drempel vormen. Het kan een breekpunt zijn, vanwege echt geldtekort, of een argument
dat aangepakt kan worden vanuit weerstand”. Van de Mheen beaamt dat het droevig is dat mensen
door deze minder slimme bezuinigingsmaatregel geen gebruik (kunnen) maken van de tweedelijnszorg.
3.2. Reactie Erik Dannenberg
Erik Dannenberg, wethouder bij de gemeente Zwolle, en tevens voorzitter van commissie Jeugdzorg
van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, heeft in zijn vroegere carrière als maatschappelijk werker
in de verslavingszorg gezien wat er gebeurt als preventie niet geholpen heeft en als mensen tussen wal
en schip vallen. Hij is daarom verheugd op de focus van vroeg ingrijpen. Dannenberg haalt een
onderzoek onder welzijnswerkers in Enschede aan, die bleken te moeten opereren in een context
waarin een overdaad aan wetten, evenzoveel protocollen en voorschriften golden, om te illustreren dat
werkers vaker belemmerd dan gefaciliteerd worden om gerichte hulp te bieden aan jongeren bij wie de
problemen nog niet zo helder zijn.
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Daarom hekelt hij het ‘doelgroepdenken’ waarin hulpverleners zich beperken tot ‘hun’ doelgroep, of
activiteiten links laten liggen omdat het niet binnen hun opdracht past: “Zo worden soms bepaalde
buurtonderzoeken niet gedaan, omdat de werkers alleen nog maar geïndiceerde zorg mogen doen”.
Dannenberg bepleit de opheffing van de scheiding tussen welzijn en zorg door wijkteams samen te
stellen die meer generalistisch in hun expertise zijn en in kennis en kunde georganiseerd zijn op
kenmerken van de betreffende buurt. Ze moeten uitgerust zijn - ook met middelen - om specialistische
kennis in te schakelen als ze dat nodig vinden. Doorverwijzen is daarbij verboden “anders begint het
gepingpong”. Preventieve verslavingszorg is daarin een aandachtspunt, géén doelgroep: “de taal van de
professional verschilt zoveel van de taal van de burger binnen de gezinnen”. Dit verschil in taalgebruik
uit zich ook in diagnostische labels, die vaak alleen de beperkingen benadrukken. Daardoor zijn we
geneigd ‘gelijkbeperkten’ bij elkaar in doelgroep samen te brengen, en niet gelijkgestemden. Zo krijg je
een wijkgebouw met een ruimte voor dementen daar en verslaafden hier. Terwijl het beter is vanuit de
generalistische context te onderzoeken wie de persoon is die de hulpverlener voor zich heeft, met alle
beperkingen maar vooral mogelijkheden. Dannenberg bepleit dat gemeenten deze zorg op lokaal
niveau beter kunnen organiseren. De verdeling van de middelen is nu zo scheef verdeeld, waardoor de
hulp niet geboden kan worden in de wijken die het juist het hardst nodig hebben. Met zijn bevlogen
verhaal geeft hij aan dat hij blij is dat hij aan de knoppen mag zitten van de structuur, zodat uiteindelijk
“de financiering de hulpverlener helpt, in plaats van tegenwerkt”.

“Zwolle mag blij zijn met zo’n wethouder!” is een van de reacties uit de zaal, gevolgd door het verzoek of
Dannenberg de VNG duidelijk wil maken dat jeugdverslavingszorg óók onder de jeugd-GGZ valt (“ze
hebben vaak geen idee!”). Een andere reactie is dat kennisontwikkeling niet vanzelf komt en dat het
thema verslaving(szorg) uitdrukkelijk meegenomen moet worden. Dannenberg neemt de boodschap
mee, maar geeft ook aan dat gemeenten momenteel veel kundige mensen aannemen om expertise op
verschillende thema’s op te bouwen, ook uit de sector zelf. De kennisontwikkeling zal wél even duren.
Ondanks de grote bijval voor Dannenbergs bevlogen betoog, nopen de reacties uit de zaal ook tot
bescheiden verwachtingen voor wat betreft het ontschotten: het huidige financieringssysteem staat niet
al teveel ‘beleidsvrijheid’ toe en er wordt opgemerkt dat schotten weghalen, zorgt voor schotten elders.
Dat klopt, beaamt Dannenberg: “Je moet de wereld indelen, anders begrijpen we hem niet. Wat dat
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betreft is bijvoorbeeld de scheiding tussen cliënten van 18+ en 18- een moeilijk punt, net zoals de
zorgen vanuit de jeugd-GGZ over de transitie”.
3.3. Flitspresentaties deelprojecten – Elske Wits, Hans Dupont en Rob Bovens
Het verhaal van Elske Wits van het IVO concentreerde zich op vroegsignalering en gezamenlijke
behandeling (‘co-behandeling’). Daarin stelde zij dat veel hulpverlenende partijen vaak aan één
deelprobleem werken en juist ten opzichte van middelengebruik ‘handelingsverlegenheid’ kennen, wat
betekent dat middelengebruik vaak onbesproken blijft, men niet zeker is of het nu problematisch of
risicovol is en dat verslaving in sommige gevallen een contra-indicatie voor hulp is. Daarover is Wits
duidelijk: “Middelengebruik is bij kwetsbare jeugd eigenlijk altijd risicovol”. Het concept van de richtlijn
Middelengebruik jeugdzorg geeft aan wat een probleem is en wat niet. Zo is bijvoorbeeld op jonge
leeftijd beginnen altijd ‘een rode vlag’. Wits schets als ontschottingsvoorbeeld een
samenwerkingsverband dat Tactus Verslavingszorg heeft opgezet met Pactum Jeugdzorg en Educatie,
een zogenaamde co-behandeling. Iemand van verslavingszorg is op locatie bij de jeugdzorg, zodat er
“een duidelijk herkenbaar gezicht van de verslavingszorg aanwezig is”.

Uit de reacties uit de zaal blijkt dat het verhaal veel vragen oproept over specifieke technieken en
inhoudelijke aandachtspunten, zoals: “We hebben nu zoveel kennis over factoren die kwetsbaar maken,
hoe komt die kennis ook bij de ouders terecht?” en “Waar vinden we aandacht voor Motiverende
gespreksvoering en de inzet van peers terug?” Binnen de producten uit het project is aandacht voor
deze thema’s. Zo is ouderparticipatie onderdeel van de Gezonde School en Genotmiddelen, en is er
ook aandacht voor interventies voor Kinderen van ouders met Psychische Problemen of Kinderen van
Verslaafde Ouders (KOP/KVO). Rob Bovens vult aan dat motiverende gespreksvoering momenteel
vrijwel overal in de zorg in de opleidingen zit, alleen bepleit hij wel, dat er altijd bijscholing nodig is.
Het verhaal van Wits schetst toch een behoorlijk ingewikkelde samenwerking. Een vraag uit zaal is dan
ook: “Moeten we ontmoedigd raken omdat het zo ingewikkeld is?” Wits benadrukt dat het inderdaad
ingewikkeld is, maar dat het wel kan. Dat is de belangrijkste boodschap van het voorbeeld.

Verslag Congres Jong geleerd, oud verslaafd

Pagina 9 van 32

Hans Dupont vertelt namens het samenwerkingsverband Verslavingspreventie Nederland (VPN) over
het in samenwerking met Resultaten Scoren recent uitgevoerde onderzoek naar alle beschikbare en
gebruikte preventieproducten voor de jeugd in de Nederlandse verslavingszorg. Dit moet uiteindelijk
resulteren in een zogenaamd Basisaanbod: een pakket op evidence beoordeelde preventieproducten,
die in een meerjarenplanning doorontwikkeld kunnen worden. De onderzoekers van Mark Bench zetten
alle beschikbare producten op een rijtje, stelden samen met VPN kwaliteits- en implementatiecriteria
vast en kwamen tot de conclusie dat de sector over heel veel materiaal beschikt, maar dat er veel
overlap en een flink aantal hiaten is, met name voor kwetsbare groepen. VPN heeft zich deze resultaten
aangetrokken en bepleit samenvoeging van overlappende producten en verdere doorontwikkeling van
waardevolle en veelbelovende producten, om zodoende de getoonde omgekeerde preventiepiramide in
te vullen met goede preventieproducten.

De zaal heeft met name behoefte aan concretisering: “Hoe ziet het basisaanbod er nu echt uit, en is er
in dit aanbod ook aandacht voor ervaringsdeskundigheid, zelfhulpgroepen of de inzet van peers?” De
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resultaten van het onderzoek zijn redelijk abstract, aangezien ze het vertrekpunt vormen naar dit
Basisaanbod en aangeven waar er doorontwikkeling nodig is en waar er teveel van is. Voorts benadrukt
Dupont dat de inzet van ervaringsdeskundigen als waarschuwing niet altijd effectief is bij preventie,
maar eerder contraproductief: “Je ziet vaak twee effecten. Jongeren bij wie middelengebruik (nog) veraf
staat denken ‘dat zal mij nooit gebeuren’ en de meer sensatiezoekende jongeren denken vaak ‘je kunt
dus helemaal aan de grond zitten en ook weer terugkomen’. De inzet van peers – tenslotte vaak ook
ervaringsdeskundig - in de voorlichtende rol, is wél werkzaam gebleken en wordt ook in het onderzoek
naar het basisaanbod genoemd als werkzaam element. Dupont stipt aan dat preventie vaak te kampen
heeft met minder gelukkig gekozen uitkomstmaten als het gaat om het aantonen van effectiviteit: “Die
moeten we nader beschouwen, het verminderen van gebruik is niet altijd haalbaar of reëel.”

Ook binnen De Gezonde School en Genotmiddelen (DGSG) is men zich er bewust van, dat het een
illusie is dat je met de weinige lessen die je geeft écht gedrag kunt beïnvloeden. Projectleider Rob
Bovens geeft aan dat het bereik van sommige activiteiten bovendien tóch beperkt is: “Als je een ouderof thema-avond organiseert, komt maar 10% van de ouders, en dat is nou net het geïnteresseerde deel
die toch al genoeg aandacht heeft voor het thema”. Toch is het geen reden om heel pessimistisch te
zijn: “Hoewel we minder gedragsbeïnvloeding bewerkstelligen dan we hadden gehoopt, wordt het
beginnen met drinken uitgesteld, waardoor de startleeftijd gestegen is. Het is daarom ook af te raden
om heel vroeg al de nadruk op middelengebruik te leggen bij preventie, want voor de sensatiezoekende
kinderen kan het juist als trigger werken om te experimenteren, en de andere kinderen voelen zich
onbegrepen. Misschien zitten we ook gewoon al goed, door eerst het beleid aan te passen en het
e
vervolgens uit te leggen. Zo wordt de boodschap dat het ‘not done’ is om voor je 18 ook maar iets aan

middelen te doen steeds meer omarmd”.

Hoe een gezonde leeromgeving op scholen voor jeugdigen boven die leeftijd eruit ziet, illustreert
Bovens met het project #FIVE, dat zich richt op het zogenaamde ‘vergeten domein’: het HBO (en de
universiteit). Uit onderzoek van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVB) komt een flink percentage
studenten met psychische klachten naar voren en dat brengt het idee dat HBO’ers en studenten niet
kwetsbaar zouden zijn (‘want geen lage SES’) aan het wankelen. Ook onder de, via het project #FIVE
bevraagde, studenten van de Hogeschool Windesheim vindt men flink wat schadelijk alcoholgebruik en
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angst- en depressieklachten, en daarmee samenhangende studievertraging. Middels een drietal
deelprojecten illustreert Bovens hoe men de uitval op Windesheim te lijf wil gaan.
Naar aanleiding van reacties uit de zaal benadrukt Bovens dat de aandacht vooral moet zijn voor
disfunctioneel gedrag of gebruik, niet zozeer op specifieke middelen, energydrankjes, online media of
gaming. Het gaat om het creëren van een gezonde leeromgeving, op alle gebieden.

Conclusie ochtendprogramma
De presentaties laten zien dat het project ‘Preventie en Zorg voor Kwetsbare groepen jongeren en
middelengebruik’ veel kennis, producten en samenwerkingsverbanden heeft opgeleverd, die allen op
hun eigen manier bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van preventie,
behandeling en zorg voor jongeren. Er is zicht op wat de kwetsbare groepen zijn, er is ervaring
opgedaan met samenwerkingsverbanden en er is geïnventariseerd wat de kwaliteit is van wat er al is.

Stille, maar drijvende kracht achter het project Kwetsbare Groepen was, programmaleider Resultaten
Scoren, Wim Buisman: “hij blijft altijd gigantisch op de achtergrond, maar is met zijn bezielende leiding
heel belangrijk geweest”. Datzelfde geldt voor Cynthia van Leeuwen op deze congresdag: “Een groot
deel van de beleving van deze dag is van haar afkomstig”. Beiden worden ter afsluiting van de ochtend
in het zonnetje gezet en mogen met een zonnige bos bloemen het podium verlaten.
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4.

Deel 2: Middagprogramma met workshops

Doel van de middagronde met workshops was om de bezoekers van het congres kennis te laten maken
met zoveel mogelijk ervaringen en producten die het project ‘Preventie en Zorg voor Kwetsbare groepen
jongeren en middelengebruik’ heeft voortgebracht. Daartoe waren er 14 sprekers die elk in twee rondes
vertelden over één van de door hen ontwikkelde producten of samenwerkingsverbanden.

De onderwerpen van de workshops zijn dan ook heel divers: van een workshop over de totstandkoming
van een intake-instrument voor jeugdige verslaafden tot aan een website voor de preventie van
gameverslaving.

Hierna volgen vanaf pagina 11 de verslagen van de onderstaande workshops:

1.

Gameadviesopmaat.nl: ontwikkeling van een website voor de preventie van gameverslaving
(spreker: Tony van Rooij)

2.

Jongeren met alcoholintoxicatie: welke lessen kunnen we leren? (spreker: Mireille de Visser)

3.

Studeren onder invloed (spreker: Herm Kisjes)

4.

GHB-verslaafd, wie, waarom, wat te doen? (sprekers: Dr. Boukje A.G. Dijkstra en drs. H.
Beurmanjer)

5.

Op het spoor van … Ketensamenwerking tussen jeugdzorg en verslavingszorg (spreker: Karlijn
de Groot)

6. Vroegsignalering van alcoholproblematiek jongeren (sprekers: Liesbeth Naaborgh, Tim
Schoenmakers, Mariska Brasser, Janka Smeitink)
7.

Kennismaking Moti-4 (spreker: drs. J.B.H.M. Dupont)

8.

De Wiet-Check: tool om effectief in gesprek te gaan met jongeren die flink blowen (spreker:
drs. Anouk de Gee en Gisele Hoevenaars)

9.

Open en alert - Alcohol en drugspreventie in risicosettings: de e-learning module (spreker: drs.
Lotte Voorham)

10. MATE-Jeugd: Nieuw instrument voor meting kenmerken van jeugdigen met alcohol- of
drugsproblemen (spreker: prof. Dr. G.M. Schippers).
11. Cognitieve gedragstherapie jeugd: voor een brede doelgroep (spreker: Dr. Jannet de Jonge)
12. Geïntegreerde behandeling dubbeldiagnose Jeugdafdeling GGZ (sprekers: drs. Ruth Schipper
en drs. Sjacco van Iwaarden)
13. Integrale behandeling voor jongeren met meervoudige problematiek, zoals verslaving, LVB en
gedrag (spreker: drs. Anne Koning en drs. Robert van der Graaf)
14. Nieuw behandelprotocol voor jongeren met ADHD en middelengebruik (sprekers: drs. Maureen
van Oort, drs. Mariken Muller, drs. Evelien van der Schee)

De verslagen zijn opgetekend door studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en SPH van
Hogeschool Windesheim in Zwolle, door studenten Toegepaste Psychologie. Van Saxion in Deventer
en een aantal freelancers.
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Conclusie middagprogramma
Zoals gezegd, de onderwerpen die in de workshops aan bod kwamen, waren een afspiegeling van de
diversiteit aan samenwerkingsverbanden, kennis en producten, die het project heeft opgeleverd. Het
schetst ook het beeld van een sector die al veel verschillende dingen doet en beschikt over een schat
aan kennis en enthousiasme. Dit beeld sluit dan ook goed aan bij de het optimisme dat Van de Mheen
in het ochtendprogramma tentoonspreidde over de ontschotting van de sector.
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Workshop 1:
Gameadviesopmaat.nl: ontwikkeling van een website voor de preventie van gameverslaving (Spreker:
Tony van Rooij, IVO Rotterdam)

De workshop begon met een korte inleidende film om een beeld te geven van de wereld van een 14/17
jarige, die aan gamen doet. Gameadviesopmaat.nl richt zich voornamelijk op deze doelgroep.
De website is bedoeld om jongeren door middel van een test inzicht te geven van hun game gedrag en
is er niet op uit om de jongeren het ‘stempel’ game-verslaafd te geven.
Er wordt bij de uitslag onderscheid gemaakt tussen drie categorieën: laag, gemiddeld en hoog. Bij de
hoogste categorie wordt er aangeraden om te minderen met gamen en aangegeven dat de jongeren
bovengemiddeld scoort in bijv. het aantal uren dat men games speelt. Onderaan de testresultaten wordt
er door middel van een link verwezen naar waar de jongere hulp kan vinden hiervoor in zijn of haar
provincie.

Eén van de reacties van het publiek (+/- 16 mensen) was “wanneer is iemand nou game-verslaafd?
Hoeveel uren moet je dan hebben zitten gamen?”. Hierbij werd de vergelijking met alcohol getrokken:
hiervoor bestaan vaste aantallen wanneer het drinken van alcohol als problematisch wordt beschouwd.
Tony van Rooij: “de grens met gameverslaving is moeilijk te trekken, want het gamen of gebruik van
sociale media is op zichzelf niet schadelijk”. Er wordt pas van een verslaving gesproken als het gamen
leidt tot aanzienlijk problemen voor een persoon en iemand niet meer kan functioneren in het dagelijks
leven.

De presentatie werd gegeven door middel van een PowerPoint-presentatie. Hierin was o.a. de test van
gameadviesopmaat.nl verwerkt. Hierdoor konden we actief meedoen met de workshop en kregen we
een duidelijk beeld van de test. De sfeer van de workshop was prettig, dit kwam naar mijn mening
omdat Tony van Rooij de informatie afwisselde met humor en zijn persoonlijke ervaring met
gameverslaving.
De workshop sloot goed aan bij het congres, omdat het gericht is op de preventie van gameverslaving
bij jongeren.
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Workshop 2:
Jongeren met alcoholintoxicatie: welke lessen kunnen we leren? (Spreker: Mireille de Visser,
Expertisecentrum Jeugd en Alcohol)

‘Het is bezopen dat comadrinkers naar huis worden gestuurd met de woorden: wat je deed is niet goed,
dus niet meer doen, doei!’ Er wordt alleen gelet op het medische aspect. Waar is het sociale aspect?
Expertisecentrum Jeugd en Alcohol zorgt voor nazorg. Nadat een jongere in het ziekenhuis is beland,
gaat de jongere en zijn/haar ouders in gesprek met een psycholoog.

Jongeren zeggen regelmatig ‘Ik weet waar mijn grens ligt, ik doe niet aan comazuipen’. Dit wijst erop dat
coma-zuipen een hippe en slechte term is. Jongeren doen niet met opzet aan coma-zuipen. Bovendien
werkt de term coma-zuipen stigmatiserend. Binge drinking zou volgens Mireille Visser een betere term
zijn. Uit onderzoek blijkt dat er veel individuele gevallen zijn, is het wel zo’n groot probleem? En wat
doet coma-zuipen op langere termijn met jongeren? Bij Expertisecentrum Jeugd en Alcohol zijn de
trajecten niet langdurig. Mireille de Visser vertelt dat vooral de executieve functies worden aangetast. En
de executieve functies worden volgens haar de nieuwe intelligentie!

Het is opvallend hoe andere hulpverleners met jongeren omgaan. Een kinderarts richt zich alleen op de
ouders terwijl een schoolcounselor alleen met de jongere praat. De ouders worden nergens bij
e
betrokken! Terwijl de ouders toch tot het 18 levensjaar verantwoordelijk zijn voor hun kind. Bovendien,

wanneer je iets wilt veranderen in het leven van een kind, heb je daar ook de ouders voor nodig.

Alcohol is momenteel bijna overal verkrijgbaar, het is normaal geworden om het in huis te hebben.
Terwijl, wanneer alcohol in deze tijd zou worden uitgevonden, het waarschijnlijk verboden zou worden.
Je hoort wel eens; ‘Ze hebben iets in mijn drankje gedaan!’ ‘ Ja, alcohol!!’ Mensen denken dan al gauw
aan GHB of iets dergelijks, terwijl dit zelden voorkomt. Nu alcohol dus in elke supermarkt te koop is
(‘tussen de bloemkool en het maandverband’), alsof het een levensmiddel is, is de boodschap van
Mireille de Visser: maak het leven leuk zonder alcohol. Ze pleit ervoor dat jongeren op een andere
manier dopamine moeten aanmaken. Dus in plaats van alcohol te drinken kunnen de jongeren gaan
skateboarden, zingend op een podium staan of iets anders waar jongeren een kick van krijgen. In ieder
geval moet alcohol niet meer verkocht worden in de supermarkt.

Wanneer een cursiste naderhand wordt gevraagd wat blijft hangen, antwoordt zij: wat Mireille de Visser
vertelde over de receptoren. Jongeren hebben minder receptoren in hun hersenen dan volwassenen
waar alcohol aan blijft hangen, zodat zij niet wankel gaan lopen. Wanneer een school gaat controleren
op een schoolfeest hoeven zij dus niet te kijken naar jongeren die vreemd lopen. Ook dat groepsdruk
veel invloed heeft, heeft de cursiste erg verbaasd, omdat Mireille de Visser vertelde dat groepsdruk
voornamelijk speelt rondom het 16e levensjaar.

Al met al een leuke, informele workshop met veel humor.
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Workshop 3:
Studeren onder invloed (spreker: Herm Kisjes)

Op scholen probeert men hulpverlening en studiebegeleiding krampachtig te scheiden onder het mom
van ‘school is waar je komt voor onderwijs, niet voor hulpverlening’. Herm Kisjes vraagt zich af of dit niet
samen kan. De personen op een school die studenten zouden moeten helpen, vragen vaak niet eens
naar het gebruik van de student. Of ze drinken, hoeveel drugs ze gebruiken, hoe vaak ze gamen. Dit
zou ‘te privé’ zijn. Herm Kisjes vertelt dat je vooral hierover met studenten in gesprek moet gaan maar
geen hulpverleningsjargon moet gebruiken. Het woord ‘verslaving’ is verboden.

De verschillende middelen creëren een ander beeld in de samenleving. ‘Zo heb je kinderchampagne
maar geen kindercocaïne’. Blijkbaar vinden we cocaïne erger dan alcohol. Daarnaast wordt er ook veel
zwart-wit gedacht. Bier drinken hoort erbij. Echter, zodra iemand verslaafd is willen we niets meer met
diegene te maken hebben. Het is opscheppen versus geheimhouden. Veel gebruik is stoer maar
wanneer de controle weg is, ben je een loser.

Wanneer Herm Kisjes vertelt dat op sommige scholen studenten worden weggestuurd wanneer zij
toegeven verslaafd te zijn, ontstaat een discussie. Uiteindelijk komt het erop neer dat (bijna) iedereen
van mening is dat de student wel mag studeren met een verslaving, zolang hij/zij bereid is aan de
verslaving te werken. Een student mag onder geen geding op stage.

De volgende discussie gaat over het inlichten van de ouders. De voordelen zijn duidelijk: een student
moet in staat zijn zaken te kunnen vertellen zonder dat dat ergens wordt genoteerd of wordt
doorgespeeld naar de ouders. Wanneer bekend wordt dat alles wordt doorgespeeld, vertelt geen enkele
student meer wat hem/haar bezighoudt. De nadelen: wanneer een student al een jaar bij een
vertrouwenspersoon op school komt en vervolgens komen de ouders daarachter, dan hadden de
ouders graag gehad dat zij betrokken zouden worden bij dat proces.

Een interessante workshop met veel interactie.
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Workshop 4:
GHB-verslaafd, wie, waarom, wat te doen? (sprekers: Dr. Boukje A.G. Dijkstra en drs. H. Beurmanjer)

De workshop, met circa 40 aanwezigen, werd in de vorm van een PowerPoint-presentatie gegeven,
waarin ruimte voor vragen en discussie werd geboden. Naast de vele theorie over GHB lieten ze ook
enkele filmfragmenten zien over GHB-gebruikers, wat naar mijn mening erg interessant was. Doordat de
GHB-gebruikers vertelden over hun verslaving, kwam het verhaal bij mij, maar ik denk ook de andere
aanwezigen binnen. De afwisseling tussen de kennis en de ervaring riep vragen op bij de aanwezigen,
wat zorgde voor een actieve sfeer met veel interactie.

GHB wordt omschreven als: “Relaxende energiegever met erotiserende kwaliteiten“. GHB is een nieuwe
drug, die nog erg onbekend is. De onthoudingsverschijnselen en verslavingsgevoeligheid van GHB zijn
ongeveer gelijk aan die van heroïne. De drug wordt voornamelijk thuis gebruikt. Een gebruiker zei: “De
kans dat je ongemerkt GHB in je drinken krijgt is klein, aangezien je drinken anders (zout) smaakt“. De
gebruikersgroep is divers en de hulpverlening weet er weinig van. De drug is moeilijk te signaleren,
omdat het vaak poligebruik is.
GHB-monitor gaat over de behandeling (detoxificatie) van GHB. Doel is om meer inzicht te krijgen
binnen de GHB-populatie en de detoxificatieproces. Daarnaast willen ze met de GHB-monitor ervaring
uitwisselen tussen de verslavingszorgen en het contract van het ziekenhuis naar de verslavingszorg
verbeteren. De algehele conclusie van de workshop is dat GHB zeer verslavend is, maar er nog te
weinig kennis over is om een goede behandeling ervoor op te kunnen zetten.
Deze workshop kan voornamelijk bijdragen als preventiemiddel, aangezien de aanwezigen goed
geïnformeerd worden over het middel, maar ook het gevaar ervan. Ook laat deze workshop zien dat
bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe vormen van behandeling voor aan GHB verslaafde jongeren.
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Workshop 5:
Op het spoor van … Ketensamenwerking tussen jeugdzorg en verslavingszorg (Spreker: Karlijn de
Groot, Tactus Verslavingszorg)

Na zichzelf voorgesteld te hebben ‘ik ben van de praktijk en houd van dynamiek’, gaf spreker Karlijn de
Groot - net zoals ze bij het trainen van intermediairs van jeugdzorg doet - wat algemene informatie over
middelen en het belang van gelijke normen binnen instellingen.

Om juist die kwetsbare groep jongeren met middelenproblematiek te helpen is het van belang dat er
goed samengewerkt wordt tussen de jeugdverslavingszorg en de jeugdzorg. Karlijn geeft aan dat
slechts een klein - een stuk kleiner dat de intermediairs die zij traint vaak verwachten - deel van de
jongeren cannabis of andere drugs gebruikt. Echter in de jeugdzorg geldt dit voor meer dan de helft van
de jongeren. Het is dus bij uitstek een plek waar expertise over verslaving aanwezig zou moeten zijn.
Om die reden zijn Tactus en Bureau Jeugdzorg Oost-Brabant een nauw samenwerkingsverband
aangegaan. Vrijwel alle medewerkers zijn gedurende 2 dagen getraind in kennis over middelen, leren
signaleren en gespreksmethoden. Ook is het belang van een duidelijke norm besproken: zodra er geen
eenduidige norm vanuit de instelling is, werkt men vanuit zijn of haar eigen referentiekader. Uit een
nulmeting bleek dat dit kader varieert van ‘er moeten drugshonden in de instellingen aanwezig zijn’ tot
‘op vrijdag kan je na een gesprek best een biertje drinken met je cliënt van 17’.

Door deze samenwerking profiteren de jongeren uit de jeugdzorg van de expertise van twee
instellingen. Zoals Karlijn zegt kan je hiermee ‘mooie 1-2tjes’ maken: Bureau Jeugdzorg doet het
signaleren, motiveren en verwijzen, waarna de behandeling wordt overgenomen door Tactus. Tevens
houd je door het nauwe samenwerkingsverband ook contact met de behandelde jongeren. Naast de
trainingen was er ook ruimte voor deskundigheidsbevordering, deze wordt alleen spijtig genoeg
wegbezuinigd.

Eén van de aanwezige vraagt hoe het zit met de contra-indicatie ´gebruik van drugs´ bij
jeugdzorginstellingen. Karlijn geeft aan dat zij de instellingen adviseren om dat niet als contra-indicatie
mee te nemen, want daarmee raak je veel jongeren kwijt. Zij adviseren gebruik te maken van de
zogenaamde stoplicht-methode, waarin meegewogen wordt hoe gevaarlijk het gebruik voor de
omgeving is.

Lastige punten voor de samenwerking zijn, naast bezuinigingen, verschillende financieringsbronnen, en
een verschillend privacybeleid. Tevens is het van belang om ook de expertise andersom uit te wisselen.
Uit een dossieronderzoek van Tactus bleek bijvoorbeeld dat meer dan de helft van de jongeren die daar
in behandeling is, een licht verstandelijke beperking had, terwijl dat eigenlijk een contra-indicatie is.

Ontschotting twee kanten op. Maar let op! Want zoals een aanwezige van Dok3 (een instelling voor
jongeren met meervoudige problemen) aangeeft: “Wij staan voor het ontschotten, maar nu zit er een
schot om Dok3 heen.”
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Workshop 6:
Vroegsignalering van alcoholproblematiek jongeren (sprekers: Liesbeth Naaborgh, Tim Schoenmakers,
Mariska Brasser, Janka Smeitink)

Hoe kun je jongeren met problematisch alcoholgebruik tijdig opsporen op straat, in hun vrije tijd, op
straat en in het onderwijs? En hoe ga je vervolgens met ze in gesprek, en wijs je ze over de mogelijke
opties? Het partnership Vroegsignalering Alcohol heeft hiervoor een protocol ontwikkeld, dat vertaald is
in specifieke trainingen en dat onlangs is geëvalueerd op bruikbaarheid. In deze workshop belichtten de
vier presentatoren dit protocol elk vanuit hun eigen invalshoek. Projectcoördinator Liesbeth Naaborgh
schetste de urgentie van het opsporen en informeren van problematisch alcoholgebruik onder jongeren
en zette de landelijke ontwikkeling van het protocol en de wijze waarop het partnership het protocol
landelijk uiteen. Tim Schoenmakers van het IVO presenteerde vervolgens de inhoud van het protocol:
Het geeft verschillende signaleerders (zoals jongerenwerkers, zorgcoördinatoren op scholen, maar ook
politieagenten of vrijwilligers in de sportkantine) handvatten voor signaleren, bespreken, motiveren en
doorverwijzen. Dit jaar is er, naar aanleiding van een aantal pilot-implementaties, een vernieuwde versie
gekomen met daarin een stroomschema dat de route van signaleren tot zorg beschrijft. De
implementatie in Zeeuws Vlaanderen en in de regio Zuid Holland-Zuid werd vervolgens met verve
gepresenteerd door Mariska Brassers en Janka Smeitink. Het protocol werd in Zeeuws Vlaanderen
vertaald in een zeer mooi zwart-geel vormgegeven flyer - die ook bij de deelnemers van de workshop in
goede aarde viel - en na de testfase zijn alle partners zoals gemeenten, de politie, ROC’s en
preventieafdelingen enthousiast en worden de trainingen in heel Zeeland gegeven. Uit de implementatie
in Zuid Holland-Zuid kwamen een aantal nuttige factoren naar voren waar implementeerders rekening
mee moeten houden als ze zelf zo’n project ter hand nemen.

Uit de zaal komt het aandachtpunt naar voren dat de preventieafdelingen of andere organisaties die
doorverwezen jongeren verder helpen, wel voorbereid moeten zijn op een eventueel grotere instroom
als gevolg van het intensiever signaleren. Tevens wijst een van de deelnemers op de inzet van
potentiële signaleerders uit het kerkwezen: zij hebben vaak goed toegang tot de doorgaans gesloten
gemeenschap en zijn vaak ontvankelijk voor dergelijke thema’s.

Met het protocol hebben verschillende sectoren vanuit verschillende disciplines beschikking over een
instrument om problematisch drinkende jongeren op te sporen. Het is zorgvuldig, maar makkelijk uit te
voeren. Zoals Liesbeth Naaborgh benadrukt dat de vragen die volgens het protocol gesteld moeten
worden, eigenlijk hele gewone en zinnige vragen zijn die iedereen kan stellen: “Iedereen gaat om met
jongeren, waarom zouden we deze vragen niet kunnen stellen? Je kunt ze in een normaal gesprek over
uitgaan verwerken. Het is mooi dat deze simpele vragen een echte officiële screener vormen.”
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Workshop 7:
Kennismaking Moti-4 (spreker: drs. J.B.H.M. Dupont, Mondriaan voor Geestelijke gezondheid)

Hans Dupont werd bijgestaan door collega Miriam Kramer die mooie voorbeelden gaf en het verhaal
van Hans concreter maakte.

Hans maakte gebruik van een (PowerPoint-)presentatie en oefeningen met behulp van een flipover. Hij
liet de deelnemers erg actief meedoen. Beide hulpmiddelen werden effectief ingezet en ondersteunden
duidelijk de workshop.
Er was sprake van een goede en relaxte sfeer: deelnemers voelden zich vrij om vragen te stellen, en
deden ook actief mee aan de oefeningen.

Wat betreft de inhoud: Moti-4 is een vorm van geïndiceerde preventie en maakt voornamelijk gebruik
van motiverende gespreksvoering. Hoewel de interventie bij beginnend problematisch gebruik van
diverse middelen kan worden ingezet, wordt deze toch voornamelijk ingezet bij jongeren die soft drugs
gebruiken. Het betreft een interventie, bestaande uit vier gesprekken en een sessie met
ouders/vrienden (afzonderlijk).
Gesprek 1: contact opbouwen/kennis maken. Problematiek inventariseren d.m.v. vragenlijst. Huiswerk is
een week lang bijhouden van gebruik.
Gesprek 2: Kennisoverdracht en inzicht geven in gebruik. Reden van gebruik en voor- en
nadelenbalans. Wil je stoppen? Kun je stoppen? Ben je er nu klaar voor? <- schaalvragen.
Gesprek 3: versterken van de jongere; alternatieven zoeken en oefenen met groepsdruk
Gesprek 4: zie gesprek 3 + afronden; plan van aanpak maken en vertrouwen geven in eigen kunnen
Gesprek 5: ouders of vrienden erbij: informeren, inzicht geven, communicatie bevorderen, voortgang
bespreken en begrip leren tonen.
Geconcludeerd mag worden dat Moti-4 niet bedacht is om een jongere te laten stoppen met het gebruik
van softdrugs maar om de jongere bewust te maken wanneer, waarom en hoeveel hij/zij gebruikt. Effect
hiervan is vaak wel mindering maar niet het officiële doel. Het bieden van een laagdrempelige vorm van
gespreksmogelijkheden staat centraal. Wat dat betreft hebben preventiewerkers volgens Hans een
andere pet op dan hulpverleners.
Saillante uitspraak van Hans: over een paar jaar is de hele wereld aan de Moti-4!
Opvallende uitspraken van meerdere aanwezigen: ‘Ik merk in mijn werk dat jongeren nooit gemotiveerd
zijn, dus hoe krijgen jullie ze dan zo ver?’ Het antwoord van Hans hierop was dat het hier geen
hulpverlening betreft.

De workshop leverde een duidelijke bijdrage aan het congres, waar naast behandeling ook ruimte werd
geboden aan preventie. De Moti-4 is volledig gericht op preventie en de motivatie die dit bij jongeren te
weeg kan brengen om zelf te stoppen/minderen.
De verslaglegger vond het meest opvallende van deze workshop het evaluatiedeel ervan en het
enthousiasme van beide sprekers. De deelnemers deden heel actief mee. De tools en de oefeningen
werden door de deelnemers als kennisverrijkend ervaren.
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Workshop 8:
De Wiet-Check: tool om effectief in gesprek te gaan met jongeren die flink blowen (spreker: drs. Anouk
de Gee en Gisele Hoevenaars)

Qua vormgeving was de workshop interactief en aantrekkelijk opgezet.
Er werd gebruik gemaakt van beeldmateriaal, PowerPoint-presentatie, een quiz (vragenlijst) en een
oefening in het uitvoeren van de wiet-check. Daarbij werd gebruik gemaakt van een rollenspel.
De quiz bleek een goede springplank om mensen actief na te laten denken over wietgebruik in
Nederland. Het oefenen met de vragenlijst die werd afgenomen maakte de workshop levendig en
concreet. Een aantal dagen na de workshop zouden de resultaten bekend gemaakt worden van de
effectstudie die het Trimbos-instituut heeft uitgevoerd. Na oplevering van deze resultaten zou ook een
website worden gelanceerd, waarbij gebruik gemaakt wordt van de vragenlijst binnen de workshop.
De sfeer tijdens de workshop was energiek. Zo werden de deelnemers ingedeeld in groepen. Elke
groep kon vragen stellen over de inhoud van de workshop. De deelnemers waren actief betrokken bij
het verhaal.
Wat betreft de interventie zelf en wat hierover gepresenteerd werd vielen de volgende zaken op:
1.

Het blijkt dat door niet te oordelen en de wietgebruiker zelf te laten vertellen wat het effect is
van zijn gebruik, er een grote kans is dat het wietgebruik aanzienlijk vermindert.

2.

De workshopleiders maakten melding van het feit, dat de interventie onder de benaming ACCU
ontwikkeld is en effectief bevonden in Australië. Ook in Nederland is een aantal gunstige
effecten geconstateerd. Daarmee is de wiet-check een erkend middel om verslaving terug te
dringen, maar zou in de ogen van de workshopleiders ook met verschillende andere
verslavingsmiddelen uitgevoerd kunnen worden. De deelnemers waren ervan overtuigd, dat de
wiet-check een verplicht onderdeel zou moeten zijn in de verslavingszorg.

3.

De wiet-check beslaat twee gesprekken van anderhalf uur, waarbij het eerste gesprek als een
assessment gezien kan worden, het vervolggesprek als feedback-gesprek, waarbij
motiverende gespreksvoering als methodiek wordt ingezet. De gesprekken kunnen op locatie
worden uitgevoerd. Er is zelfs een wiet-check in een auto uitgevoerd!

4.

Deelnemers aan de workshop vonden dat het verhaal overtuigend werd gebracht. Zij vonden
dat voor mensen die in de verslavingszorg werkzaam zijn, dit een interessante tool is om mee
te werken. Belangrijk is ook om de resultaten van het onderzoek te laten zien: met cijfers
aantonen dat het gebruik van wiet en hasj naar beneden gaan als de wiet-check wordt
uitgevoerd.

5.

Een deelnemer maakte melding ervan dat hij de interventie ging integreren in zijn organisatie
en vroeg informatie over hoe hij dat het beste kon doen. Hij vond het ook een leuke workshop.

6.

Een deelnemer ging de interventie uitvoeren bij problematisch alcoholgebruik.
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Workshop 9:
Open en Alert - Alcohol en drugspreventie in risicosettings: de e-learning module (spreker: drs. Lotte
Voorham)

Open en Alert is een programma dat zich richt op visie- en beleidsontwikkeling en
deskundigbevordering op het gebied van alcohol en drugs bij medewerkers. Dit is ook de reden dat de
workshop goed aan sluit bij het congres omdat het gericht is op de preventie en zorg van o.a. de jeugd
door middel van het trainen van personeel. Zoals Drs. Voorham aangeeft “hoe kun je wat herkennen of
bespreekbaar maken als je niet eens weet of het een pilletje of poeder is? ”.

Er wordt een basiscursus aangeboden waarbij deelnemers algemene informatie over alcohol, drugs en
problematisch middelengebruik krijgen. De vaardigheidscursus is bedoeld om het aanleren van
vaardigheden om middelengebruik te signaleren, bespreekbaar te maken en door te verwijzen naar de
verslavingszorg.
De e-learning module is onderdeel hiervan en bestaat uit twee gedeeltes: een kennisgedeelte en een
gedeelte dat aanzet tot bewustmaking. Het kennisgedeelte bestaat uit vragen en wordt ondersteund
door acteurs uitgespeelde praktijkvoorbeelden.

De presentatie werd gegeven door de projectleider van Open en Alert aan de hand van een
PowerPoint-presentatie. In de presentatie waren er voorbeelden van de e-learning module voor
docenten die werkzaam zijn met de LVB-doelgroep verwerkt. De toegevoegde waarden hiervan was dat
je een beeld krijgt van hoe de e-learning eruit ziet in de praktijk.

Het publiek (+/- 12 aanwezigen) was sceptisch over de uitgespeelde praktijkvoorbeelden en vond de
manier van aanpak van de (gespeelde) docent niet goed. Deze gaf naar de mening van iemand uit het
publiek te weinig ruimte aan de cliënt en sprak vaak op een beleerde toon. Dit zorgde ervoor dat de
sfeer tijdens de presentatie nu en dan wat geërgerd aanvoelde.
De reacties van de andere aanwezigen waren uitlopend; de een was geïnteresseerd, terwijl een ander
de manier van aanpak van de e-learning module niet bij het instellingsbeleid vond passen.
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Workshop 10:
MATE-Jeugd: Nieuw instrument voor meting kenmerken van jeugdigen met alcohol- of drugsproblemen
(spreker: prof. Dr. G.M. Schippers)

In opdracht van Resultaten Scoren is de MATE-Y ontwikkeld. De MATE Y(outh) is een nieuw lid van de
– inmiddels internationale - MATE-familie en is bedoeld voor triage en evaluatie van jeugdigen naar
zorg. Het is een instrument dat eerder genoemde ‘kluwen’ aan problemen waar problematisch
gebruikende of verslaafde jongeren doorgaans mee te maken hebben, ontwart. De MATE-Y bestaat, net
als de volwassenenversie uit een aantal modules, die een aantal bestaande vragenlijsten betreft, maar
waarvan Schippers en co er zelf ook een aantal nieuw hebben ontwikkeld. Het is een diagnostisch
instrument voor de vaststelling van verslaving en een casefinding-instrument voor psychiatrische
problemen. Het is uitdrukkelijk geen screener (“Daar heb je de AUDIT voor”), maar een instrument voor
de intakefase in de jeugdverslavingszorg. In de introductie van de achtergrond van met name die nieuw
ontwikkelde modules benadrukt Schippers het feit dat een belangrijk deel daarvan stoelt op de
zogenaamde International Classification of Functioning (ICF): “Een wereldwijde universele taal, die
aangeeft hoe een persoon functioneert, in het licht van zijn gezondheid. Je kunt dus zeggen ‘deze cliënt
heeft een beperking op code 298.b’ en dan kan iedereen opzoeken wat dat dan is.”. Een opvallend
verschil met de volwassenenversie is de aanwezigheid van een uitgebreidere module, die psychiatrie in
kaart brengt, de IPSJ (Indicatie Psychiatrische Stoornissen Jongeren). Bij volwassenen heeft het
middelengebruik meteen prioriteit, maar bij jeugdigen is dat vaak nog niet helemaal duidelijk, waardoor
het belangrijk is dat de meest voorkomende psychiatrische stoornissen in kaart gebracht worden.

Schippers presenteert heel kort een aantal gegevens uit een vooronderzoek onder 2412 cliënten,
waaruit blijkt dat bij een substantieel deel van de jongeren aanwijzingen zijn voor psychiatrische
stoornissen. Het onderschrijft de noodzaak van het gebruik van een gestructureerd instrument: “Ik ben
hier misschien een beetje dominee-achtig in, maar kijk eerst altijd aan de hand van een instrument naar
wat er aan de hand is, vertrouw niet alleen op je ‘fingerspitzengefühl’. Dat hoort ook bij het vestigen van
een relatie met een cliënt. Je hebt die gegevens écht nodig.”.

De zaal luistert aandachtig en heeft met name vragen en opmerkingen over het onderscheid tussen
signaleren, screening en diagnostiek en door wie de MATE afgenomen kan worden. Doordat het geen
signalerings- en screeningsinstrument is, hoort de MATE-Y het meest thuis bij de voordeur van de
jeugdverslavingszorg, maar het is voorstelbaar dat als er een intakefunctie naar de eerste lijn verhuist,
ook POH’ers het instrument zouden moeten kunnen afnemen.
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Workshop 11:
Cognitieve gedragstherapie jeugd: voor een brede doelgroep (spreker: Dr. Jannet de Jonge)

De workshop werd gegeven door middel van een presentatie. Voor de presentatie is gebruik gemaakt
van een PowerPoint. Deze PowerPoint bezat de belangrijkste punten om het verhaal te ondersteunen.
Verder begon de spreekster met de vraag: ‘’Waar willen jullie het over hebben?’’ Met deze vraag
introduceert de spreekster de handelswijze van het protocol Cognitieve Gedragstherapie. Waar wil de
cliënt het over hebben en de motiverende gespreksvoering staat centraal in dit protocol.
De insteek van de workshop was door middel van interactie en onderlinge gespreksvoering de
handelswijze van dit protocol te ervaren. Maar vanwege de het grote aantal aanwezigen (ongeveer 30 )
is dit uitgevoerd naar één gespreksvoering als voorbeeld voor de gehele groep.

Dit protocol richt zich op de jeugd en hun ontwikkeling/levensfase. Zo wordt er rekening gehouden met
het feit dat het toekomstperspectief voor jongeren nog niet helder is. Hun brein is nog in ontwikkeling
waardoor dit nog moeilijk is en zij nog minder in staat zijn om te reflecteren, waarbij ze ook veel dingen
nog vergeten. Ook wordt er rekening mee gehouden dat hun persoonlijkheidsontwikkeling wordt
vertraagd door het middelengebruik. Kenmerken van een verslaafde jongere is, dat diegene niet
gemotiveerd is, na het stoppen van gebruik zij weer opnieuw starten en dat deze doelgroep moeilijk in
behandeling te houden is. Daarbij heeft deze doelgroep sneller autoriteitsconflicten.
De focus van het protocol ligt bij het stoppen met gebruik. Dit wordt gedaan in twee delen: het
motiverings- en vaardigheidsgedeelte. Vaardigheidsgedeelte: modulaire opzet met twee grove
indelingen. De vraag die centraal staat is: ‘’Wat wil ik nou met mijn middelengebruik?’’ In dit protocol zit
bewust veel herhaling, zodat jongeren het niet vergeten.
Verder wordt er gewerkt met kaartjes. De centrale vraag bij het uitvoeren is: ‘’Waar loop je in de praktijk
tegenaan en wat heeft dat met je gebruik te maken? Wat is de volgorde: eerst het probleem, toen
(bijvoorbeeld) het blowen, of is het een wisselwerking?’’ De kaart die gepakt wordt door de cliënt is een
onderwerp waar de cliënt het meest last van heeft en dat durft uit te spreken. Vervolgens wordt daarop
ingegaan. Het doel is zelfbeeld en kennis van het gebruik.
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Workshop 12:
Geïntegreerde behandeling dubbeldiagnose Jeugdafdeling GGZ (sprekers: drs. Ruth Schipper en drs.
Sjacco van Iwaarden)

De sprekers startten de workshop met een quiz om de aandacht van de aanwezigen te trekken. De
sfeer was interactief en luisterend bij de aanwezigen.

De inhoud van de workshop ging over de dubbeldiagnose jeugdafdeling van Dimence. Twee opvallende
quotes wat mij is bijgebleven: “Jongeren kunnen beter tegen alcohol van volwassenen” en
“Alcohol/drugs beschadigen hersenen blijvend“. Bij het eerste gedeelte van de workshop kregen de
aanwezig algemene theorie over dubbeldiagnose. Hieruit kreeg ik informatie over gedrag en
middelengebruik. Vanuit de drive zal een jongeren een middel nuttigen. In de drive zit de
nieuwsgierigheid, het beloningssysteem en de context. Ook de hormonen, identiteit en invloed van
leeftijdsgenoten bepalen mee binnen de drive. De rem, prefrontale cortex is minder ontwikkeld bij
jongeren. Beperkte zelfregulatie speelt hier ook een rol. In de tweede gedeelte van de workshop werd
uitleg gegeven over de behandeling binnen de jeugdafdeling van Dimence. Belangrijke informatie hieruit
was dat de verwijzing via de huisarts of collega-instelling gebeurt, waarop de jongere een intake krijgt
op de polikliniek. Een eis van Dimence is dat de jongere een systeem heeft. Die is namelijk nodig voor
de behandeling. Dimence werkt systemisch, motiverend (gespreksvoering) en competentiegericht. Er is
geen derdelijnszorg voor jongeren met een IQ onder de 85. Vaak is er dan wel een afdeling LVB en
verslaving, hier mist dan de psychiatrie.

De workshop draagt bij aan verbetering van de behandeling en zorg van jeugdigen. Je krijgt duidelijke
informatie over het aanbod van Dimence en wat ze voor een jongere kunnen betekenen.
Bij deze workshop was het voor de studenten (en professionals die niet uit de verslavingszorg komen)
lastig om de workshop te volgen, omdat ze veel vaktermen gebruikten die lastig te volgen waren.
Hierdoor mis ik in ieder geval de informatie en dat vind ik zonde.
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Workshop 13:
Integrale behandeling voor jongeren met meervoudige problematiek, zoals verslaving LVB en gedrag
(spreker: drs. Anne Koning en drs. Robert van der Graaf)1

Ruim twee jaar geleden is een uniek schip te water gelaten, ‘DOK 3 met lef’. Hier wordt samenwerking
tussen drie instellingen vorm en inhoud gegeven aan een integrale behandeling voor jongeren met
multi-problematiek op het terrein van gedrag, verslaving of LVB. Uniek omdat het jongeren betreft met
complexe problemen, die vaak elders tussen wal en schip vallen.

1

Van deze workshop is helaas geen verslag gemaakt. Om toch een indruk van de inhoud te kunnen geven, hebben

we in plaats daarvan het abstract opgenomen
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Workshop 14:
Nieuw behandelprotocol voor jongeren met ADHD en middelengebruik (sprekers: drs. Maureen van
Oort, drs. Mariken Muller, drs. Evelien van der Schee)

Er waren bij deze presentatie ongeveer 25 man aanwezig. Hiervan was meer dan de helft werkzaam in de sociale
sector (ook 2 psychiaters aanwezig). Er waren 2 sprekers aanwezig, waarvan ik maar een naam weet: Evelien
van der Schee).
De presentatie werd gehouden door middel van een PowerPoint. In deze presentatie ging het over een pilot
waarbij ze onderzoek deden naar een behandeling die speciaal gericht is op jongeren in de leeftijdscategorie 12
t/m 18 jaar met de diagnose ADHD, die overmatig middelen gebruiken. De sprekers gaven op een speelse
manier de presentatie, door het publiek er op een leuke manier bij te betrekken. Dit deden ze door middel van
open staan voor vragen tussendoor en door elke deelnemer van de workshop 2 verschillende blaadjes te geven
die je in de lucht kon houden bij de discussie op het eind, waarmee je kon aangeven of je het eens of oneens was
met de stelling.
Pilot: Een voorwaarde om mee te kunnen doen aan het onderzoek was dat de doelgroep goed ingesteld is wat
betreft medicatie voor ADHD. Er hebben in totaal 8 verschillende instellingen meegedaan aan het onderzoek.
Tijdens onderzoek is de leeftijdscategorie iets uitgebreid naar 10 t/m 22 jaar. Er zijn in totaal 9 behandelaren
geïnterviewd van 8 instellingen. Kenmerken jongeren die meededen aan pilot: 60% man, gemiddelde leeftijd was
18,7 jaar. Sommige jongeren die deelnamen aan pilot gaven aan dat behandelde thema's niet relevant voor hen
waren. Opmerking van een deelnemer: 'ben al een tijdje clean, sommige thema's zijn niet echt relevant voor mij'.
40% van de ouders was bij de behandeling betrokken. 60% dus niet. Evelien van der Schee zegt dat het van
belang is voor de behandeling dat de ouders erbij betrokken zijn.
Conclusies pilot: er moeten 2 versies komen van werkboekjes, zodat het aansluit bij alle leeftijden. Daarnaast
moet het huiswerk worden aangepast, omdat veel jongeren het niet maken.
Reacties op onderwerp uit de zaal:
Spreker in de zaal reageert op het huiswerk: 'Je moet rekening houden met de doelgroep, het zijn namelijk wel
ADHD'ers. Meer praktische oefeningen verwerken in behandelingen in plaats van thuis (huiswerk)'.
Reactie uit zaal op thema's die behandeld worden in behandeling: er moet nog een thema toegevoegd worden,
namelijk impulscontrole. Dit is een belangrijk onderwerp bij ADHD'ers. Andere onderwerpen die volgens mensen
uit de zaal nog moeten worden toegevoegd in behandeling zijn zelfbeeld, relaties en seksualiteit.
Op het einde van de workshop wordt ter discussie gesteld of de GGZ de problematiek van
middelengebruik onderschat bij adolescenten. Hier waren in de zaal de meningen over verdeeld.
Sommige waren het hiermee eens en anderen vonden juist dat de GGZ doorslaat naar de andere kant.
Een professional van BJZ reageert als volgt: 'GGZ geeft soms door aan ons dat de jongere met een
enorme verslaving kampt. Later blijkt dan in de intake dat dit helemaal niet het geval is. Er is dan alleen
sprake van recreatief gebruik. Dit is storend'.
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5.

Enquête onder deelnemers

Door de organisatie is na het congres een internetenquête uitgezet, waarop 37 reacties (15%) respons
is ontvangen.
In de tabel hieronder wordt een aantal gemiddelde rapportcijfers gepresenteerd voor het congres als
geheel en voor specifieke onderdelen:

Congres totaal

7,1

Aanraden aan anderen?

6,9

Locatie

8,1

Catering

8,5

Communicatie rondom congres

7,2

Ochtendprogramma

6,9

Workshops:
Game advies

7,0

Alcoholintoxicatie

8,1

Studeren onder invloed

7,3

GHB-verslaafd

7,7

Ketensamenwerking

5,0

Vroegsignalering alcoholproblematiek

6,9

Moti-4

7,2

Wietcheck

7,3

Mate jeugd

6,7

Cognitieve gedragstherapie

7,2

Dubbeldiagnose jeugd

7,3

Integrale behandeling meervoudige problematiek

7,5

ADHD-protocol

5,5

Open en Alert

Geen reactie
ontvangen

Op de openvragen in de enquête kwamen de volgende antwoorden binnen:

Totaalindruk:
Dat het een interessante dag is geweest, met een boeiend programma.
Een geslaagde dag met meer samenhang dan je gewoonlijk op een dergelijke dag ondervindt.
Dat ik het jammer vond dat het met name op voortgezet onderwijs was gericht, met vroegsignalering
denk ik nog meer aan het basisonderwijs.
Goed dat ik er geweest ben.
We zijn goed onderweg.
Veel op beleidsniveau, jammer dat er weinig vanuit de praktijk was, terwijl er veel hulpverleners in de
zaal zaten.
Dat ik me zeer bevoorrecht voel dat ik aanwezig mocht zijn op het congres.
Ik vond het congres erg leerzaam.
Boeiend, leuk om een wethouder te horen.
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Daarbij wil ik een groot compliment geven aan Erik Dannenberg, wethouder van de gemeente Zwolle.
Zijn verhaal was zeer verrijkend en Zwolle mag zich gelukkig prijzen met deze wethouder.
De presentatie van de eerste spreker vond ik erg algemeen.
Dat er meer nieuwswaardigheid in het ochtendprogramma had mogen zitten.
De informatieoverdracht was erg oppervlakkig. Het ging meer over het onderzoek en het hoe en wat
dan over de uitkomsten en de handvatten voor alle professionals in de zaal. Ook de presentatie vond ik
een minpunt, niet geïnteresseerd in vragen.
Erg interessant maar voor studenten, die nog niet lang met het werkveld te maken hebben, soms
moeilijk te begrijpen.
Een goed georganiseerd congres over een boeiend werkveld dat concreet zichtbaar in ontwikkeling is.
Ik ben aan het denken gezet door enkele sprekers en heb leuke en leerzame informatie opgedaan.
Dat ik weer interessante dingen heb geleerd.
Interessant, geen spijt dat ik aanwezig was.
Dat ik weinig vernieuwende dingen heb gehoord.
Dat het mooi zou zijn als het vaker kon.
Dat de sprekers erg vakbekwaam waren. De boodschap helder is overgekomen.
Dat ik het erg interessant vond hier bij aanwezig te mogen zijn. Het leukst vond ik om naar de
presentatie te luisteren van verschillende sprekers die al enorm veel ervaring hebben en hun ideeën
uitwisselen.
Dat er uit dit congres veel meer uitgehaald had kunnen worden.
Dat ik al veel wist. En ik geen concentratie kon opbrengen voor de diverse cijfers en statistieken.
Het congres had zeker potentie, maar er had meer ingezeten!
Het was een informatief en goed georganiseerd congres, veel gericht op de jongere.
Was nuttig en interessant.
Preventie in de Verslavingszorg heeft onze grootste aandacht nodig.
Zinvol, inspirerend en bruikbaar materiaal aan overgehouden voor mijn werk.
Een goed inhoudelijk congres en ook goed voor het netwerk.
Ochtendgedeelte interessant, middag met de workshops ondermaats.
Een zeer leerzaam en goed georganiseerd congres.
Dat het een lange maar leerzame dag was.
De 'host' (dagvoorzitter, red.), ik weet het even niet anders te noemen, vroeg tijdens het congres aan
een van de sprekers of het haalbaar was om motiverende gespreksvoering te integreren in het
werkveld. Een ongepaste vraag als je bekend bent binnen het werkveld en in mijn geval mijn opleiding.
Waarbij onze opleiding een speciale leerlijn bezit met motiverende gespreksvoering. Daarbij voelde ik
niet de vrijheid om vragen te stellen, want andere vragen werden abrupt afgebroken of half beantwoord.
Ook als student vond ik het goed te volgen en hier werd ook tijdens de workshops rekening mee
gehouden, waardoor ik hier meer uit kon halen.
Het ochtendprogramma was naar mijn mening weinig innoverend, alleen de wethouder bracht echt een
boodschap die je nog aan het denken zette.
Voor mensen die al werkzaam zijn is het een zeer interessant congres. Voor studenten (fysiotherapie)
was het niet allemaal te voIgen waar het over ging en wat het nut was
Jammer dat veel inschrijvingen van studenten niet goed door waren gekomen, terwijl hier wel 25 euro
p.p. voor is betaald.
Het was vooral theoretisch en informerend, maar de informatie door de gehele dag ging vooral om de
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presentatie van onderzoeksrapporten, iets waar je voor de dagelijkse praktijk als (toekomstig)
professional naar mijn mening weinig mee kon.
Ontzettend slechte gastvrouw.
Tijdens de workshops heb ik op een informele wijze wat bijgeleerd.
De onderwerpen van de workshops leken en zijn heel interessant, maar waren in de werkelijkheid
anders dan vooraf verwacht.

Workshops specifiek:
De workshop 'studeren
onder invloed' was erg interessant en zeer interactief, doordat eigen inbreng van de deelnemers richting
gaf aan de workshop.
Dat ik bij de workshop 'studeren onder invloed' veel nieuwe, heldere en recente informatie kreeg.
Workshop vroegsignalering alcohol had wat meer inhoudelijk mogen zijn.
De workshop 'Mate-jeugd' was weinig interactief en wat te specialistisch voor mij als toevoeging aan
mijn minor verslavingszorg.
De workshop 'GHB-verslaafd' was verrijkend voor mijn GHB-kennis, maar het onderzoek, in het tweede
deel van de workshop, bevatte voor mij te veel cijfers die mij te weinig zeiden om hierop in te haken.
De workshop van GHB was wel interessant, maar qua tijd niet goed ingedeeld waardoor er geen tijd
meer over was voor het praktische deel, waarin meer informatie over herkenning en behandeling van
GHB-verslaving vertelt zou worden, iets waar ik erg benieuwd naar was en voor mij een rede was om
me voor deze workshop in te schrijven, jammer dus. Deze reactie heb ik ook van meerdere bezoekers
gehoord. Als (toekomstig) professional vond ik het achteraf gezien jammer dat ik het congres verliet
zonder concrete informatie die ik in de praktijk direct kan meenemen in mijn functioneren. De
onderzoeksrapporten die werden gepresenteerd waar wel degelijk interessant, maar die had ik liever als
naslagwerk zelf doorgelezen.
Vooral de workshop alcoholintoxicatie was erg interessant en erg leuk verteld!
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