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Programma 

1. Middelen 
2. Cijfers  
3. Puberteit 
4. 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 



Leeftijd waarop je begint 

• Roken: 
als je niet voor je 16e / 18e rookt dan  
begin je er hoogstwaarschijnlijk ook  
niet meer aan. 
 

• Algemeen: 
De startleeftijd van het gebruik  
van een middel is heel bepalend  
voor het ontstaan van een  
gewoonte of verslaving. 
Dit geldt dus ook voor alcohol en drugs. 
 

 



Waterpijp roken is 
slechter dan 

sigaretten roken! 
 

½ uur waterpijp roken = 75 sigaretten 

waar 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 

 



Volwassenenpeiling 2012 GGD HM  

In Lisse roken iets minder volwassenen dan in de regio en het land 

 

In Lisse drinken volwassenen even vaak en even veel 



Jongerenpeiling 2013 GGD HM  

In Lisse roken jongeren iets minder sigaretten maar iets meer waterpijp dan in de regio. 

In Lisse drinken jongeren aanzienlijk meer. 

Dit ondanks het feit dat hun ouders er minder positief tegenover staan dan in de regio! 



 
Experimenteren 

 
Overmoedig 

 
Korte termijn denken 

 
Gevoelig voor groepsdruk 

 
 
 
 
 
 
 

3. 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 t/m 16 jaar er sterk naar 

neigen middelen te gebruiken? 

 
 

Hersen-
ontwikkeling 

 

 

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 vanaf 16e jaar 

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

 
 



Risico’s op korte termijn:  
• Meer risico’s op onveilige seks. 
• Meer risico’s op ongelukken en agressie. 
• Coma en black-out door alcoholvergiftiging. 
 
Risico’s op lange termijn:  
• Meer kans op verslaving op latere leeftijd. 

 
• Slechtere leerprestaties en schooluitval. 
• Hersenbeschadiging: 

 slechter plannen 
    onthouden  
   concentreren  
   afgewo gen beslissingen nemen! 

Alcohol en de schade 



15-jarige jongen 

drinkt vaak, veel  

en  is jong begonnen 

Schade is meetbaar 

15-jarige jongen 

drinkt niet 



Guus Smit (neurobioloog):  
 

1. Geeft veel schade, juist op de lange termijn 

2. 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


       Redenen voor gebruik 

 

Nieuwsgierig 

Mode 

Meedoen 

Groepsdruk 

Genieten 

 

Experimenteren 

 

 

Gewoonte  

Verveling 

In de cultuur 

 

 

 

Sociaal 

gebruik 

 

 

Problemen 

Angst 

Eenzaamheid  

Vluchten 

 

 

Overmatig 

gebruik 

 



Thuis leren drinken onder 18: 
 

Ondanks de goede bedoeling om 
ze goed te leren omgaan met 

alcohol gebeurt juist het 
tegenovergestelde! 

 
Omdat ze het thuis mogen, doen 
ze het dubbelop; thuis én buiten. 

 
 

 
 

4. Opvoeding 



“Zolang we maar in gesprek zijn” 
 

Praten is vaak voldoende maar niet 
altijd: 

 
Praten is een middel, geen doel. 

 
Jongens en meisjes verschillen. 

 
Praten en regels zijn niet strijdig  

maar aanvullend!  
 
 
 



Twee belevingswerelden: 

Jongeren:   <> 

 

Identiteitsontwikkeling <> 

 

Hier en nu   <> 

 

Ontdekken/genieten <> 

 

Mateloos is stoer  <> 

Volwassenen: 

 
Gezondheidsbesef 

 

Lange termijn 

 

Gebruik = probleem  

 

Mateloos is negatief 



Tips voor een gesprek 
 
 
• Informeer u zelf vooraf 
• Kies een rustig moment 
• Niet te vaak 
• Wees open, eerlijk én duidelijk 
• Praten is een middel, géén doel 

 
 
 



eens oneens 

zzz filmpje rutger verbieden of niet.mpg
zzz filmpje rutger verbieden of niet.mpg


Ouders 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! 

 
 

 
 
 



Manieren van opvoeden 

• Toestemmen 

• Praten  

• Onderhandelen 

• Beschermen 

• Begeleiden 
 

• Regels stellen 

• Verbieden 

• Controleren 

• Consequentie aan verbinden 

 

 



Manieren van opvoeden 

• Toestemmen 

• Praten  

• Onderhandelen 

• Beschermen 

• Begeleiden 
 

• Regels stellen 

• Verbieden 

• Controleren 

• Consequentie aan verbinden 

 

 



Regels stellen 

Hoe doe je dat? 

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! 



Drank- en Horecawet 

Verboden om: 

• te verkopen aan <18 jaar 

• te kopen < 18 jaar 

• om in bezit te hebben en of te gebruiken 

• m.u.v. in de ‘thuissituatie’ 
 

• Een besloten feest op school is een ‘thuissituatie’: 
een school is zeker niet automatisch alcoholvrij! 

 

 



Guus Smit (neurobioloog):  
 

1. Geeft veel schade, juist op de lange termijn 

2. 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


Om welke jongeren gaat het? 

Gaat prima 

18% 

2
%

 80% 

Kan goed gaan, 
Kan mis gaan 

Gaat mis 

• 80% van de jongeren heeft de regels niet heel hard nodig  
maar heeft er ook geen last van  
en voelt zich er veilig bij 
 

• Voor 2% van de jongeren helpen zelfs deze regels niet, vaak door achterliggende oorzaken 
 

• Voor 18%  van de jongeren zijn deze regels heel belangrijk 



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 

zzz filmpje rutger thuis leren drinken.mpg


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  

• Ben 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. 



Einde 



Meer weten? 
www.hoepakjijdataan.nl 
www.uwkindenalcohol.nl 
www.uwkindenroken.nl 

www.uwkindenblowen.nl 
 

• U kunt mij bereiken via     pvanhattum@ggdhm.nl of 088 308 43 82 
 

U kunt met vragen of voor hulp terecht bij: 
 

• De Zorgcoördinator van de school 
 
• GGD-jeugdverpleegkundigen via secretariaat   088 - 308 3242 

 
Marjoleine de Schrijver  mdeschrijver@ggdhm.nl of  088 - 30 84 609  
Monique Vogelsang  mvogelsang@ggdhm.nl of  088 - 30846 76 
 

• De Brijderstichting     071-56 85 880 
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