
Welkom 
 

Middelen & Opvoeden  
Youz  

 



Wat is Youz? 

• Jongerenmerk van Bouman GGZ  

• Advies en behandeling voor jongeren met problemen op het gebied 
van alcohol, drugs, gokken of gamen.  

• Youz is er ook voor ouders en de omgeving.  

• Ook preventie!  
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De Gezonde School en Genotmiddelen 

Doelstelling leerlingen 
• Leerlingen zijn bereid en in staat de risico’s van genotmiddelen in te 

schatten en zich verantwoordelijk te gedragen met het oog op hun eigen 
gezondheid en die van anderen . 

 
• Jongeren stimuleren om het drinken van alcohol uit te stellen tot in ieder 

geval 18 jaar en geen tabak en drugs te gebruiken.  
 

 
Doelstelling school 
•  Een schoolgezondheidsbeleid voor genotmiddelen. 



DGSG intergrale aanpak 

Schoolbeleid 
Leerlingen: 
Lessen over 
-Alcohol 
-Roken 
-Extra lesmateriaal  
 

Ouders: 
-Ouderavonden 
-Ouderparticipatie 

Signaleren & 
begeleiden 
-Protocol 
-Deskundigheids-
bevordering  
-Training signaleren 
en gespreksvoering 

Regels 



Drie groepen drugs 
 

             Stimulerend 

    

 
     

     

 

 

   

   

   Verdovend        Bewustzijnsveranderend 
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Tabak: wat zit er in? 

https://www.youtube.com/watch?v=NTCmFXlknyE 
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https://www.youtube.com/watch?v=NTCmFXlknyE
https://www.youtube.com/watch?v=NTCmFXlknyE


Alcohol 
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Werking alcohol 

Agenda 
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Standaard glazen 



Alcohol: feiten & werking 

• 12,5% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder is ‘zware drinker’.  

• Werkingsduur: 1,5 uur per glas 

• Effecten korte termijn:   

• Eerst ontremmend: alert, vrolijk, ontspannen en zorgeloos  

• Daarna: verdoving pijn, stress en onrustgevoelens 

• Maar ook: agressie 

• Afname coördinatie, geheugen en waarneming 

• vanaf 18 jaar!  www.nix18.nl  
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http://www.nix18.nl/


• Minder controle over eigen gedrag, agressie 

• Black out, bewusteloosheid, alcoholvergiftiging 

• Verkeersdoden/-ongelukken 

• Verslavende werking 

• Onvruchtbaarheid 

• Combinatie met verdovende middelen versterkt effect, met 
stimulerende middelen verhoogt kans overdosering 

• Beschadigt alle organen en de hersenen 

• Aantasting hersenen en zenuwbanen ongeboren kind, FAS 

Alcohol: risico’s 
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Alcohol: feiten & werking 
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Wat doet alcohol met de hersenen. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z1kt5MnIWJY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1kt5MnIWJY
https://www.youtube.com/watch?v=Z1kt5MnIWJY


Cannabis 
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Cannabis: feiten & werking 

• Werkzame stof:  THC (waardes blijven stabiel) 

• Werkingsduur:  4 - 6 uur 

• Gebruik:  roken, eten, drinken, medicinaal 

• Aantal gebruikers: 24,3% heeft ooit gebruikt, 4,6% gebruikte 
 afgelopen maand. 
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Cannabis: effecten en risico’s 

Effecten korte termijn: 

• High, stoned, ontspannend 

• Versterkt gevoelens 

• Verandering waarneming  

• Verandering gevoel voor tijd en ruimte 
 

Risico’s: 

• Lusteloosheid (lethargie), concentratie- en reactiestoornissen,  

• Flippen, psychosen, schizofrenie, vertraging emotionele ontwikkeling 

• Verslavend, cara en longziekten 

• Beïnvloedt rijvaardigheid en werken met machines  
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Signalen gebruik cannabis:  
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Lichamelijk Psychisch Gedrag 

Verwijde pupillen, rode ogen Meer fantasie Lachkick 

Droge mond, dorst Minder helder denken Vreetkick 

Vergrote eetlust Euforie Goede voornemens verzanden 

Geur Introvert Veranderingen muziek/kleding 

Spieren verslappen Onverschillig Kennis van cannabis 

Draaierig Somber Vergeetachtig bij praten 

Ledematen zwaar (stoned) Angstig (flippen) Te laat komen en afspraken niet 
nakomen 

Stijging hartslag, daling bloeddruk 
 

Minder actief 



Andere middelen 
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Waterpijp 

Shisha pen 

Energiedrank 
Lachgas 

Gamen 

Ritalin 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibmInYptTMAhVJqxoKHT6zAMMQjRwIBw&url=http://www.healthnutnews.com/cbs-studies-shows-ritalin-may-not-treat-adhd-cause-poor-sleep/&bvm=bv.121926005,bs.2,d.d2s&psig=AFQjCNHLYjLW6b5Vwub5DITz2v38SMaIcg&ust=1463134422453838


Stellingen 

Stellingen: 

• Als ouder heb je geen invloed op het middelengebruik van je 
kind. 

• Als ik weet dat de vrienden van mijn kind mogen drinken dan 
mag mijn kind dat ook. 

• Als ik zelf drink of rook, kan ik onmogelijk gebruik bij mijn kind 
verbieden. 

• Ik laat mijn kind thuis drinken, dan heb ik tenminste toezicht.  
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Wat kunt u als ouders doen? 

• Maak het bespreekbaar (hoe, wanneer en waar) 

 

• Weet hoeveel uw kind gebruikt 

 

• Stel heldere regels en maak duidelijke afspraken 
 

• Ga in gesprek met andere ouders 
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Opvoedtips 

1. Kies als ouders samen regels voor het hele gezin.  

2. Bepaal als ouders vooraf wat de gevolgen zijn, wanneer je kind zich 
wel of niet aan de regels houdt en handel daar naar.  

3. Vertel aan je kind hoe je tegenover alcohol, cannabis en gamen 
staat.  

4. Zeg nee: hanteer de norm geen alcohol en cannabis tot 18 jaar.  

5. Hanteer de leeftijdsadviezen op de games.  

6. Vraag niet aan je kind of hij wil doen wat je zegt. Vertel je kind wat 
je van hem verwacht.  

 

    Voor meer tips kijk op: 
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NIX18: Geen alcohol onder de 18 

 

 

….ook geen mixdrankjes 

 

 

 

 

Duidelijk advies 
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Belangrijke informatie 

• Youz in onderdeel van Antes en BoumanGGZ 

• Voor vragen over aanmelden voor behandeling: 088-230 30 00 

• Informatie over middelen: 

 - www.drugsinfo.nl 

 - www.rokeninfo.nl (ook over waterpijp) 

 - www.voedingscentrum.nl (over enegiedrank) 

 - www.youz.nl 

 - www.puberenco.nl  

 - Voor jongeren: www.maakjekeus.nl  

 - www.naar18jaar.nl  
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http://www.drugsinfo.nl/
http://www.rokeninfo.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/
http://www.youz.nl/
http://www.puberenco.nl/
http://www.maakjekeus.nl/
http://www.naar18jaar.nl/


Bedankt voor uw aandacht! 

     Youz 

     088 - 230 30 30 

      www.youz.nl 

 

 

 

http://www.youz.nl/


Internetgebruik & Gamen 
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Internet gebruik en gamen 
• Ruim 38 procent van de jongeren van 10 tot en met 16 jaar 

besteed, minstens 3 uur per doordeweekse dag aan het gamen  
(op een computer, spelcomputer, ipad of tablet of telefoon). 
Bron: Looze,M. de, Dorrselaer,S. van, Roos, S. de e.a. (2014)  
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Jongens versus meisjes 

Jongens geven vaker aan problematisch te gamen dan meisjes, terwijl meisjes 
eerder aangeven dat ze problemen ervaren met het gebruik van sociale media. Dit 
geldt ook voor mobiek gebruik.  
 
 
Bron: Rooij & Schoenmakers (2013) 



Wat is gamen? 

• Interactieve spelvorm tussen mens en computer: 

 - Offline games: consoles zoals Playstation, Nintendo (Wii). 

 - Browsergames: klein, gratis spelletjes op websites  

  (alleen of tegen anderen). 

 - (Multiplayer) Online games: spellen waarin je op internet 

   met (anonieme) anderen samen speelt. Meeste tijd / risico.  

 

    

 

 

Agenda 
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Filmpje 

Als boeken na games waren uitgevonden 
• http://www.te-learning.nl/blog/?p=1751 

http://www.te-learning.nl/blog/?p=1751
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1751
http://www.te-learning.nl/blog/?p=1751


Risico’s internet en gamen 

• Slaaptekort 

• Gewenning aan geweld 

• Weinig lichaamsbeweging, vetzucht, lichamelijke klachten 

• Verslechtering (school)prestaties, verzuim 

• Isolement, verstoorde relaties 

Agenda 
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• Steeds meer tijd op het net, activiteiten niet in balans 

• Omkeren dag- en nachtritme 

• Langer spelen dan gepland en moeilijk kunnen stoppen 

• Ontwenningsverschijnselen: onrust, zweten, dromen 

• Verwaarlozen andere bezigheden (school, familie, vrienden, hobby’s) 

• Gebruik van internet als vlucht 

• Liegen over aard en duur van het internetgebruik 

• Vergeefse pogingen om te minderen 

• Onrust, agressiviteit (kan bij elk type game) 

Signalen game- en internetverslaving 

Agenda 



Conclusies problematisch gamen 

• Kleine groep ervaart gameproblematiek. 
 

• Zelfcontrole speelt een belangrijke rol. 

• Veel spelen hoeft niet de oorzaak te zijn van problematisch gamen! 
 

• Psychosociaal kwetsbare mensen vormen risicogroep (eenzaam, 
minder sociaal vaardig, laag zelfbeeld). 

 

 

 

         Bron: Haagsma, 2012 
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Algemene Signalen:  
wanneer problematisch?  

• Relatieproblemen  
• Verlies van vrienden 
• Nalatigheid (met afspraken) 
• Geen interesse in de omgeving 
• Slecht contact met docenten en ouders 
• Sociaal isolement (weinig contact met andere leerlingen) 
• Down zijn 
• Passief 
• Schoolverzuim 
• Vaak te laat komen 
• Maandagochtend moe / Dinsdagdip 
• Veelvuldig praten over middelen en het gebruik 
• Geld lenen 
• Voor de persoon sterk afwijkend gedrag 
• Concentratieproblemen 
 
 

In het algemeen : opvallende veranderingen in gedrag, vrienden, muziek, uitgaanspatroon.  

 32 


