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Knelpunten Uitgangsvragen

Wat zijn in 
de jeugdzorg knelpunten 

op het gebied van 
 middelenmisbruik en  
op welke vragen moet  
de richtlijn antwoord  

geven?

Deze Informatiekaart dient als knelpuntenanalyse voor 
de ontwikkeling van een richtlijn middelenmisbruik bij 

jongeren voor de jeugdzorg. De kaart geeft een  
overzicht van de uitgangsvragen waarop de richtlijn  
antwoord moet geven. De knelpuntenanalyse is tot 
stand gekomen op basis van twee denksessies met 

deskundigen. Met dank aan allen voor hun denkwerk. 

Diagnose

Interventies

Het is lastig onderscheid te maken  
tussen middelengebruik (een symptoom) 
en verslaving (een ziekte op zich). 

Hulpverleners zien gebruik vaak als  
reden om comorbide aandoeningen 
niet te behandelen, waardoor  
problemen verergeren. 

Het ontbreekt aan preventieve en  
curatieve, bewezen effectieve interventies 
voor middelengebruik en -misbruik. 
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Samenwerking 4
Partijen rondom jeugd werken elk aan 
een deelprobleem en werken hierbij 
onvoldoende samen.

KNELPUNTENANALYSE RICHTLIJN MIDDELENMISBRUIK

Wanneer is sprake van gebruik en wanneer is sprake van misbruik? 
Wanneer is behandeling van gebruik en misbruik aangewezen? 
Wat moeten hulpverleners weten van een jeugdige en zijn leefsituatie voordat zij deze gaan behandelen? 
Met welke instrumenten kunnen hulpverleners de informatie over een jeugdige en zijn leefsituatie verkrijgen? 
Wat zijn de risico- en beschermende factoren van middelenmisbruik bij jeugd? 
Over welke kennis en kunde moeten hulpverleners beschikken om te werken met jeugd die middelen gebruikt? 

Wat is de comorbiditeit van middelenmisbruik? 
Hoe beïnvloeden middelengebruik en comorbide aandoeningen elkaar? 
Met welke criteria kan de behandelvolgorde worden bepaald bij gebruikende jeugd met comorbide aandoeningen? 

Wat zijn, voor welke leeftijdsgroepen, bewezen effectieve interventies om gebruik en misbruik te voorkomen 
 bij jeugd met een verhoogd risico hierop? 
Wat zijn, voor welke leeftijdsgroepen, bewezen effectieve interventies en ‘best practices’ om gebruik en  
misbruik te verminderen? 
Op basis van welke criteria kunnen hulpverleners bepalen welke van de vele interventies voor wie geschikt zijn? 

Hoe kunnen alle betrokken hulpverleners samenwerken met ouders? 
Hoe kunnen hulpverleners, met elk een eigen taak, gedeelde verantwoordelijkheid dragen voor een jeugdige? 
Op basis van welke criteria kunnen hulpverleners bepalen wanneer een extra of andere hulpverlener nodig is? 


