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Aanbevelingen 
-  Stel vanaf het allereerste contact en gedurende de gehele behandeling, inclusief nazorg, 

bij iedere jeugdige middelengebruik structureel aan de orde. Besteed extra aandacht aan 
jeugdigen die in aanraking komen of zijn geweest met residentiële zorg. Het middelengebruik 
in deze settings kan leiden tot middelenmisbruik bij deze jeugdigen.

-  Screen op middelengebruik met behulp van de SMA en de CRAFFT, en gebruik voor jeugdigen 
met een lichte verstandelijke beperking (LVB) de SumID-Q. Screen tijdens het diagnostische 
proces, bij het begin van de behandeling en begeleiding, bij evaluatiemomenten, en bij 
signalen van mogelijk middelengebruik. Met andere woorden: gebruik de genoemde 
instrumenten structureel in de behandeling en begeleiding van jeugdigen in de jeugdhulp en 
jeugdbescherming (zie ook de werkkaarten 1 en 2).

-  Bij een positieve score op de SMA en/of de CRAFFT, of bij een positieve score op de SumID-Q: 
inventariseer en analyseer de vaardigheden, omstandigheden/omgeving en motivatie 
rondom het middelengebruik. Gebruik hiertoe de Vragenlijst Analyse Middelengebruik. De 
antwoorden bieden verschillende aangrijpingspunten voor interventies.  

-  Laat een verslavingsdeskundige de verslavingsdiagnostiek uitvoeren aan de hand van de 
DSM-5, voor elk middel afzonderlijk.

-  Laat een verslavingsdeskundige de verslavingsdiagnostiek verrichten aan de hand van 
de DSM-5, waarbij de vaardigheden van de cliënt, systeemaspecten en dergelijke worden 
meegewogen voor het stellen van een uiteindelijke verslavingsdiagnose.

-  Laat een LVB-deskundige de LVB-diagnostiek verrichten. Wees je bewust van de beperkingen 
in je communicatie en tempo en zet aangepaste interventies in.

-  Zorg dat je de technieken van motiverende gespreksvoering beheerst en toepast. 

-  Draag er zorg voor dat behandelinterventies, naast motiverende gespreksvoering, één of 
meer van de volgende elementen bevatten:

 - cognitieve gedragstherapie;
 - contingency management;
 - systeembehandeling.

-  Rook niet in de nabijheid van jeugdigen en/of hun ouders. Wees je, los van de schade die ook 
passief roken met zich meebrengt, bewust van de boodschap die je afgeeft wanneer je dit 
wel doet, zeker in het licht van de risico’s die middelen gebruikende jeugdigen in de jeugdhulp 
en jeugdbescherming lopen. Bedenk alternatieven voor de rookpauze als dat doorgaans het 
moment is om informele gesprekken te voeren. Ga bijvoorbeeld een wandeling maken of ga 
samen sporten.
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-  Wees je bewust van je eigen visie op middelengebruik en van je eigen manier van omgaan 
met verslavende middelen. Praat hierover binnen je eigen team.

-  Realiseer je in je contacten met jeugdigen (en in multidisciplinair overleg over jeugdigen) het 
volgende: gedogen of negeren van middelengebruik is geen optie, het weigeren van verdere 
begeleiding of behandeling vanwege middelengebruik evenmin. 

-  Schakel de verslavingszorg in wanneer er sprake is van een of meerdere van de 
onderstaande signalen:

 - ernstige onthoudingsverschijnselen bij stoppen of minderen van gebruik;
 - ernstig, herhaaldelijk agressief gedrag samenhangend met middelengebruik;
 -  ernstige symptomen van psychopathologie in combinatie met een stoornis in het gebruik 

van middelen, zoals psychotische symptomen;
 -  een belemmering van de reguliere begeleiding of behandeling in de jeugdhulp en 

jeugdbescherming ten gevolge van middelengebruik en daaraan verbonden problemen als 
geheugenproblemen. 



Richtlijn Middelengebruik voor jeugdhulp en jeugdbescherming / richtlijn / pagina 7

Voorwoord
Het gebruik van middelen is gelukkig in Nederland een gedejustitialiseerd en zelfs voor een groot 
deel gedejuridiseerd maatschappelijk verschijnsel. Verantwoord middelen gebruiken is prettig, te 
veel middelen gebruiken is onverantwoord en toxische middelen gebruiken even zeer.
Het is bekend dat de kwetsbaarheid voor (onverantwoord) middelengebruik verschilt van individu 
tot individu en ook per leeftijdsfase. Met name mensen met een verstandelijke beperking en/of 
cerebrale en/of psychische stoornissen zijn kwetsbaar, en al helemaal als ze heel jong zijn.

Met de toename van de welvaart en liberalisering van de maatschappij is de beschikbaarheid 
van middelen sterk toegenomen: ook verstandelijk en psychiatrisch gehandicapte mensen 
beschikken veel vaker dan voorheen over de mogelijkheden om middelen te kopen. Ook 
jongeren die door welke aanleiding dan ook worden verwezen naar de jeugdhulp en 
jeugdbescherming, komen met alcohol, nicotine, drugs in aanraking. En deze middelen zijn een 
vast element van de jeugdcultuur geworden, net als mode, brommers, uitgaan en sociale media.

Naarmate jongeren voortschrijden in de hulpverleningsketen gaan emotionele stoornissen en 
problematisch gedrag vaker en meer intensief met problematisch middelengebruik samen.
Ouders, leerkrachten, jongerenwerkers en jeugdprofessionals in jeugdhulp en 
jeugdbescherming worden toenemend vaak geconfronteerd met het problematisch 
middelengebruik.

Deze richtlijn biedt handelingsgerichte aanbevelingen voor jeugdprofessionals, maar is ook 
gericht op leidinggevenden in jeugdhulpinstellingen en beleidsmakers.
Wij stellen ons graag open voor suggesties en kritiek die bij de richtlijngebruiker opkomen bij de 
toepassing van deze richtlijn.

Namens de werkgroep,
Theo Doreleijers,  
voorzitter werkgroep Richtlijn Middelengebruik voor jeugdhulp en jeugdbescherming
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 
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1.1 Doelgroep
De richtlijn (inclusief onderbouwing en werkkaarten) is primair bedoeld voor 
jeugdprofessionals. Zij moeten ermee kunnen werken. Onder 'jeugdprofessionals' worden 
zowel gedragswetenschappers (psychologen, orthopedagogen of anderen met een 
gedragswetenschappelijke opleiding) als hbo-opgeleide professionals verstaan. 

De richtlijn richt zich in de eerste plaats op beroepsgeregistreerde jeugdprofessionals. 
Zij staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) als ‘jeugdzorgwerker’ of 
‘gedragswetenschapper in de jeugdzorg’ en/of zijn BIG-geregistreerd (bijv. als GZ-psycholoog).
De richtlijn richt zich ook op professionals op een hbo-functie die jeugdhulp verlenen en 
vooraangemeld zijn voor beroepsregistratie bij het SKJ. Zij kunnen zich vanaf januari 2018 
registreren als ‘jeugd- en gezinsprofessional’. Omdat de uitwerking van de registratie nog in 
ontwikkeling is, houden we vooralsnog de aanduiding ‘jeugdprofessional’ aan. Verder kunnen 
ook andere professionals die met jeugdigen en hun ouders werken gebruik maken van de 
aanbevelingen uit de richtlijn. 

Dat deze richtlijn primair voor deze doelgroep is bedoeld, neemt niet weg dat de richtlijn ook 
toepasbaar en bruikbaar is voor andere professionals buiten de jeugdhulp en jeugdbescherming. 
Daarbij denkt de werkgroep aan de jeugdverslavingszorg en het (speciaal) onderwijs.

Met sommige aanbevelingen kunnen alle jeugdprofessionals hun voordeel doen, andere 
aanbevelingen zijn vooral van toepassing op een geregistreerd beroep. Waar dit onderscheid 
van belang is, wordt bijvoorbeeld specifiek over ‘gedragswetenschappers’ dan wel 
over ‘jeugdzorgwerkers’ gesproken. Waar in de richtlijn gesproken wordt over ‘daartoe 
gekwalificeerde jeugdprofessionals’ wordt gerefereerd aan het benodigde niveau van 
bekwaamheid en specifieke deskundigheden in relatie tot de taak. Zie voor meer informatie 
www.professionaliseringjeugdhulp.nl.

Van deze richtlijn is een aparte cliëntversie gemaakt. Deze is primair bedoeld voor de cliënten: 
de jeugdigen1 en hun ouders2. 

1.2 Beoordeling van wetenschappelijk bewijsmateriaal
Om de kwaliteit van wetenschappelijk bewijsmateriaal te kunnen beoordelen, is de 
systematiek van de Erkenningscommissie ( Jeugd)interventies gevolgd (Van Yperen & Van 
Bommel, 2009). Deze methode is toegesneden op de onderzoekspraktijk die in de jeugdhulp 
en jeugdbescherming gangbaar is. Volgens deze methode worden bij de beoordeling van het 
wetenschappelijke materiaal zeven niveaus onderscheiden. Deze lopen uiteen van ‘zeer sterk 
bewijs’ tot ‘zeer zwak bewijs’. De conclusies die uit de beoordeling van de wetenschappelijke 
studies voortvloeien, zijn weer in drie niveaus in te delen. Deze niveaus corresponderen met 

1   Met ‘kinderen’ worden jeugdigen van nul tot twaalf jaar bedoeld, onder ‘jongeren’ verstaan we jeugdigen van 
twaalf tot achttien jaar. De term ‘jeugdigen’ omvat dus zowel kinderen als jongeren. Waar ‘kinderen’, ‘jongeren’ of 
‘jeugdigen’ staat kan ook ‘het kind’, ‘de jongere’ of ‘de jeugdige’ worden gelezen, en omgekeerd.

2   Als in dit document over ‘ouders’ wordt gesproken, kunnen dit de biologische ouders zijn, maar ook de pleeg-, 
adoptie- of stiefouders, de gezinshuisouders, de juridische ouders of andere volwassenen die de ouderrol vervullen. 
Waar ‘ouders’ staat kan ook ‘een ouder’ worden gelezen, en omgekeerd.

http://www.professionaliseringjeugdhulp.nl
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die van de Databank Effectieve Jeugdinterventies (DEJ). Voor de beoordeling van studies die niet 
over interventies gaan, is een ander passend beoordelingskader gebruikt. 

1.3  Betrokkenheid van cliënten bij de ontwikkeling van de 
richtlijn

Tijdens de ontwikkeling van de richtlijn zijn cliënten (ouders van jeugdigen die jeugdhulp 
(hebben) ontvangen) gedurende het hele proces betrokken geweest. Zo hebben ze hun 
voorkeuren aangegeven bij het bepalen van de uitgangsvragen. Daarnaast hebben ze tijdens de 
proefimplementatie hun ervaringen met het werken vanuit de richtlijn kenbaar gemaakt. Verder 
is er een werkgroep van ervaringsdeskundigen (de zogenaamde ‘cliëntentafel’) geformeerd. De 
cliënten zijn door het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ)3 benaderd. 

De cliëntentafel is tijdens de ontwikkeling van de richtlijn geraadpleegd als er vragen waren. 
Door mee te denken over inhoud en formulering hebben de cliënten een grote bijdrage geleverd 
aan de praktische bruikbaarheid van de richtlijn. Dit geldt met name voor aspecten als de 
ongelijkheid tussen hulpverlener en cliënt, de ouder- en opvoedingsrelatie en zorgen om de 
jeugdige. De cliëntentafel heeft geadviseerd om hulpverlening vanuit de richtlijn te baseren op 
gedeelde besluitvorming. Om cliënten te informeren over de inhoud van de richtlijn, is voor 
ouders een cliëntversie van de richtlijn ontwikkeld, die van commentaar is voorzien door de 
cliëntentafel. De cliëntversie kan cliënten helpen om samen met de professional afwegingen te 
maken en beslissingen te nemen over de hulp die zij nodig hebben. 

1.4 Bijstelling en herziening van de richtlijn
Deze richtlijn is gebaseerd op de kennis die tijdens het schrijven beschikbaar was. Nu de richtlijn 
is uitgebracht, wordt informatie verzameld over het gebruik van de richtlijn. De zo verzamelde 
feedback, maar ook nieuwe inzichten kunnen aanleiding zijn om de richtlijn bij te stellen. Het is 
gebruikelijk richtlijnen ongeveer eens in de vijf jaar te herzien, of eerder als daar aanleiding toe is. 
Gedurende de looptijd van het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming (tot en 
met 2015) zag de Stuurgroep Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming toe op de bijstelling 
van de richtlijnen. Momenteel voert het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van de 
beroepsverenigingen (NIP, NVO en BPSW) het beheer en onderhoud van de richtlijnen uit.

1.5 Juridische betekenis van de richtlijn
Deze richtlijn beschrijft wat onder goed professioneel handelen wordt verstaan. De kennis 
die tijdens het schrijven van de richtlijn beschikbaar was, vormt hierbij het uitgangspunt. Het 
gaat over kennis gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, maar ook over 
praktijkkennis en de voorkeuren van cliënten. Door deze kennis in kaart te brengen wil de 
richtlijn jeugdprofessionals houvast bieden. Het idee is dat zij de kwaliteit van hun beroepsmatig 
handelen vergroten als ze de richtlijn volgen. Ook kan de richtlijn cliënten helpen om de juiste 
keuzes te maken. 

Richtlijnen zijn geen juridische instrumenten. Dat wil zeggen dat ze geen juridische status 
hebben, zoals een wet, of zoals regels die op een wet gebaseerd zijn. Ze kunnen wel juridische 

3  Het LCFJ is april 2012 gefuseerd met LOC zeggenschap in zorg.
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betekenis hebben. Daarvoor moet de richtlijn allereerst door de beroepsgroep worden 
onderschreven. De nu voorliggende richtlijn is aangenomen door drie beroepsverenigingen 
(NIP, NVO en BPSW). Deze zijn representatief voor de beroepsgroepen die werkzaam zijn in 
de jeugdhulp en jeugdbescherming. Samen werken ze aan het ontwikkelen van richtlijnen. 
Maar de juridische betekenis van een richtlijn hangt ook af van diens praktische bruikbaarheid. 
De richtlijn moet bijvoorbeeld niet te vaag of te algemeen gesteld zijn. Hij dient aan te geven 
waarop hij precies betrekking heeft, zonder zo ‘dichtgetimmerd’ te zijn dat er weinig of niets van 
de eigen verantwoordelijkheid van de professional overblijft. Kunnen jeugdprofessionals in de 
praktijk goed met de richtlijn uit de voeten, dan zegt dat iets over de kwaliteit en daarmee de 
waarde van die richtlijn. 

Uitgangspunt is dat richtlijnen door de jeugdprofessional worden toegepast. Ze vormen 
immers de uitdrukking van wat er in het werkveld door de beroepsgroep als goed professioneel 
handelen wordt beschouwd. Daarom worden ze ook wel een ‘veldnorm’ genoemd. Richtlijnen 
zijn dus niet vrijblijvend, maar ook geen ‘dictaat’. Dat wil zeggen dat ze niet bindend zijn: de 
jeugdprofessional kan ervan afwijken. Hij4 móet er zelfs van afwijken als daarmee – naar zijn 
oordeel – de belangen van de cliënt beter zijn gediend. De informatie in de richtlijn is namelijk 
niet het enige waarop de professional zich dient te baseren om tot goede zorg te komen. Hij 
dient ook de unieke situatie van de cliënt plus diens voorkeuren mee te wegen, en zich te 
houden aan wet- en regelgeving en het beroepsethische kader van zijn beroepsgroep. Correct 
gebruik van richtlijnen vooronderstelt dus het nodige vakmanschap. 

Het is daarom van groot belang dat de beroepsbeoefenaar kan motiveren waarom hij van 
de richtlijn is afgeweken. Hij moet zijn overwegingen en beslissingen zorgvuldig kunnen 
onderbouwen. Om die reden moeten ze ook in het dossier worden opgenomen. Op deze manier 
kan de professional verantwoording afleggen over zijn beroepsmatig handelen. Niet alleen aan 
de cliënt, maar eventueel ook aan het Tuchtcollege.

1.6 Gedeelde besluitvorming
Het is van groot belang dat de jeugdprofessional ouders en jeugdige uitnodigt tot samenwerking 
en hen gedurende het hele hulpprocesbij de besluitvorming betrekt. Beslissingen hebben 
immers een grote impact op hun leven. Daarom horen de wensen en verwachtingen van ouders 
en jeugdige leidend te zijn. Hún ervaringen, hún kijk op de problematiek en de oplossing ervan 
vormen het uitgangspunt voor de afwegingen die de professional maakt. Actieve deelname van 
ouders en jeugdige bevordert bovendien het effect van de hulpverlening.

Nu kunnen ouders en jeugdige pas echt als volwaardig partner meedenken en meepraten als 
zij voldoende geïnformeerd zijn. De richtlijn kan hierbij helpen. De professional bespreekt de 
richtlijn met ouders en jeugdige en wijst hen op het bestaan van een cliëntversie. Hij legt de 
stappen in het hulpproces uit op een manier die voor hen begrijpelijk is, houdt rekening met 
de emoties die zijn verhaal oproept en biedt ouders en jeugdige de ruimte om te reageren. Hij 
legt hun uit welke keuzemogelijkheden er zijn, om vervolgens samen na te gaan hoe zij tegen 

4   In deze richtlijn wordt met het oog op de leesbaarheid verder alleen de mannelijke vorm gehanteerd. Maar waar 'hij' 
staat kan uiteraard ook 'zij' gelezen worden.
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deze opties aankijken. Welke voorkeuren hebben ze en wat willen ze juist niet? Elke jeugdige 
heeft, ongeacht zijn leeftijd, het recht om zijn mening te geven. Aan deze mening wordt een 
passend gewicht toegekend: niet de leeftijd maar de capaciteiten van de jeugdige zijn leidend. 
Een jeugdige moet dan wel weten wat er speelt. De jeugdprofessional hoort dus duidelijk uit te 
leggen wat er speelt, op een niveau dat past bij de capaciteiten van de jeugdige. 

In principe volgt de professional bij de besluitvorming de voorkeur van ouders en jeugdige. Is de 
veiligheid van de jeugdige in het geding, dan kan dat mogelijk niet. De professional legt in zo’n 
geval duidelijk uit waarom hij een andere keuze maakt, en wat daarvan de consequenties zijn. 
Zo komt er een proces van gedeelde besluitvorming (shared decision making) op gang. 

Professionals, ouders én jeugdige hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het 
hulpproces te laten slagen. Zij moeten dus samenwerken. Onder samenwerking wordt verstaan 
dat de jeugdprofessional:

-  luistert naar de verwachtingen en wensen van ouders en jeugdige. Deze zijn leidend in het hele 
proces. Maakt de professional een afwijkende keuze, dan legt hij uit waarom hij dat doet;

-  ouders en jeugdige (indien van toepassing met behulp van deze richtlijn) informeert wat wel 
en niet werkt bij bepaalde problemen;

-  ouders en jeugdige uitleg geeft over de verschillende stappen in het proces van diagnostiek 
en behandeling;

-  ouders en jeugdige verschillende hulpmogelijkheden voorlegt die van toepassing zijn op hun 
situatie; de voor- en nadelen van elke optie bespreekt (liefst door cijfers/feiten ondersteund); 
en nagaat welke voorkeuren ouders en jeugdige hierin hebben;

-  er voortdurend rekening mee houdt dat het ouders en jeugdige aan kracht, vaardigheden of 
inzicht kan ontbreken om optimaal van de aangeboden hulp gebruik te maken. Het expliciet 
delen van deze omstandigheden en pogen hierover (meer) gedeeld perspectief te krijgen, 
is noodzakelijk om samen tot een besluit te komen waarin ouders en jeugdige zich het best 
kunnen vinden;

-  niet alleen oog heeft voor de jeugdige, maar voor het hele gezin;
-  zich aanpast aan het tempo van ouders en jeugdige bij het doorlopen van het proces, tenzij 

de jeugdige acuut in gevaar is. In dat geval dient de jeugdprofessional uit te leggen waarom 
bepaalde stappen nu genomen moeten worden;

-  zich ervan vergewist dat ouders en jeugdigen begrijpen wat gezegd en geschreven wordt;
-  ouders bij een zorgsignaal zo snel mogelijk betrekt;
-  ouders, en waar mogelijk de jeugdige, in een open sfeer uitnodigt tot samenwerking; 
-  open en niet-veroordelend luistert naar het individuele verhaal van elke ouder en elke 

jeugdige;
-  open en niet-veroordelend luistert naar de problemen die ouders en jeugdige ervaren;
-  oog heeft voor de mate waarin ouders, en eventueel jeugdige, zich gestuurd voelen dan wel 

vrijwillig hulp hebben gezocht;
-  uitgaat van de kracht en motivatie van ouders om in de opvoeding bepaalde doelen te 

bereiken; 
-  met ouders en jeugdige afstemt wat reëel en ‘goed genoeg’ is.
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Maar ook ouders, en indien van toepassing ook de jeugdigen, werken naar beste kunnen mee. 
Dit houdt in dat zij:

-  zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en mogelijkheden om het hulpproces te laten 
slagen; 

-  zelf de regie hebben, mits zij het belang van de jeugdige (waaronder de veiligheid) voorop 
stellen;

-  bereid zijn tot samenwerking met de jeugdprofessional;
-  openstaan voor de kennis en ervaring van de jeugdprofessional;
-  vragen om advies, en proberen iets met dat advies te doen; 
-  ondersteuning toestaan als zij zelf onvoldoende mogelijkheden hebben om een advies op te 

volgen;
-  op tijd aangeven dat iets niet werkt of niet past; 
-  eventueel om extra ondersteuning en/of een andere jeugdprofessional vragen;
-  zelf hun mening en ideeën naar voren brengen. 

Gedeelde besluitvorming is dus zowel in het vrijwillige als in het gedwongen kader van 
toepassing. In het gedwongen kader kunnen er wel minder keuzeopties zijn, of kunnen er 
aan bepaalde keuzes andere voorwaarden of consequenties zijn verbonden. Dit maakt het 
hulpproces gecompliceerd, maar onderstreept het belang van een goede samenwerking. 

Ouders en jeugdigen dienen ook bij hulp in een gedwongen kader uitvoerig geïnformeerd te 
worden over de eventuele keuzemogelijkheden, de maatregelen die worden genomen, en over 
hun rechten en plichten hierin. De professional dient regelmatig te vertellen welke stappen 
er worden gezet en wat er van ouders en jeugdige verwacht wordt. De professional moet zijn 
overwegingen en beslissingen zorgvuldig kunnen onderbouwen. Hij hoort hiervan aantekening 
te maken in het cliëntdossier.

Een toelichting op juridische termen en een zorgvuldige omschrijving van ‘rechtsfiguren’, 
bijvoorbeeld juridisch ouderschap en gezag, verwijzen we naar bijlage 2 bij deze richtlijn.

1.7 Diversiteit
Om een goede werkrelatie te kunnen opbouwen, is goed contact met ouders van belang. Nu 
vinden niet alle ouders het even makkelijk hulpverleners te vertrouwen. De jeugdprofessional 
moet daarom voldoende tijd nemen om dit vertrouwen te winnen. Ook is het raadzaam er 
rekening mee te houden dat ouders een ander referentiekader kunnen hebben. Ze denken 
bijvoorbeeld dat de ziekte van hun kind een andere oorzaak heeft dan de professional denkt, 
of ze kijken anders tegen opvoeden aan. De jeugdprofessional hoort te onderzoeken met welke 
verwachtingen de ouders komen en zich bewust te zijn van de verwachtingen die hijzelf van 
de ouders heeft. Ouders kunnen ook weerstand hebben tegen de bemoeienis van (overheids)
instanties bij de opvoeding van hun kind. In zulke situaties is meer tijd nodig om het vertrouwen 
te winnen. 

Er zijn ook ouders die niet goed met het gangbare schriftelijke materiaal uit de voeten 
kunnen, bijvoorbeeld doordat ze de taal niet goed machtig zijn, laag zijn opgeleid of een 
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(licht) verstandelijke beperking hebben. Zij kunnen ook moeite hebben met bepaalde 
interventies, omdat deze uitgaan van een taalvaardigheid en een abstractievermogen dat bij 
hen niet voldoende aanwezig is. De jeugdprofessional doet er daarom goed aan te zorgen 
voor begrijpelijk voorlichtingsmateriaal, en voor een interventie te kiezen die aansluit bij de 
capaciteiten van zowel de ouders als de jeugdige.

1.8 Veranderingen in de zorg voor jeugd
Het kan voorkomen dat in de ene gemeente bepaalde interventies wel worden aangeboden 
en in de andere gemeente niet. Ook kan het aanbod binnen gemeenten per jaar verschillen. 
Bovendien kan het voorkomen dat aanbevolen interventies (voor onbepaalde tijd) helemaal niet 
beschikbaar zijn. Zoek in zo’n geval naar alternatief aanbod dat gericht is op beschermende of 
risicofactoren bij het gezin. Meld daarnaast lacunes in het hulpaanbod bij de manager van de 
instelling. Gebruik de Richtlijn Middelengebruik daarbij als onderbouwing.

1.9 Leeswijzer
De Richtlijn Middelengebruik (met bijbehorende werkkaarten) en hulpmiddelenkaarten is bedoeld 
voor jeugdprofessionals die met het onderwerp van deze richtlijn te maken hebben. De richtlijn 
vormt de neerslag van een groter document, namelijk de ‘onderbouwing’. Deze onderbouwing 
is apart te raadplegen. Voor cliënten en andere geïnteresseerden is een cliëntversie van de 
richtlijn gemaakt. Ook deze is apart verkrijgbaar. Alle documenten zijn openbaar. Zie www.
richtlijnenjeugdhulp.nl.

In het volgende hoofdstuk gaan we eerst in op definities van middelengebruik, het waarom 
van deze richtlijn, en de afbakening van het onderwerp en dergelijke. Vervolgens komen 
in de hoofdstukken 3 tot en met 7 de antwoorden op de uitgangsvragen aan bod. Elk van 
die hoofdstukken start met de kernaanbeveling(en). Hoofdstuk 3 gaat in op risicofactoren 
voor problematisch middelengebruik. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de beschikbare 
instrumenten en methodieken voor de signalering, screening en diagnostiek van 
middelengebruik, -misbruik of -afhankelijkheid. Daarbij worden modellen voor problematisch 
middelengebruik geschetst. Dat is nodig om het gesignaleerde middelengebruik dan wel –
misbruik te kunnen interpreteren. Hoofdstuk 5 beschrijft de beschikbaarheid van bewezen 
effectieve preventieprogramma’s, hoofdstuk 6 gaat in op behandelinterventies. In hoofdstuk 7 
worden de basishouding en competenties van jeugdprofessionals besproken.

Omdat de aanbevelingen in de hoofdstukken 3 tot en met 7 zo ingrijpend zijn, heeft de 
werkgroep besloten een apart hoofdstuk (hoofdstuk 8) te wijden aan de organisatie binnen 
jeugdhulpinstellingen die nodig is om de aanbevelingen ook uit te kunnen voeren.

http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl
http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl
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Hoofdstuk 2 

Definities, concepten  
en afbakening
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Deze richtlijn gaat over het omgaan met het gebruik van alcohol, drugs en tabak bij 
jeugdigen tot en met 23 jaar in de ambulante en residentiële jeugdhulp (inclusief jeugd-
ggz), jeugdbescherming, verstandelijk-gehandicaptenzorg voor jeugdigen en de justitiële 
jeugdinrichtingen (inclusief reclassering). Het is niet eenvoudig om bij deze kwetsbare doelgroep 
problematisch middelengebruik te herkennen en te diagnosticeren. Middelengebruik wordt 
vaak beschouwd als experimenteergedrag en onduidelijk is wanneer het risicovol wordt. Ook is 
onduidelijk wat mogelijke interventies zijn, door wie deze kunnen worden ingezet en hoe dit kan 
worden georganiseerd (De Argumentenfabriek, 2012). De Richtlijn Middelengebruik voor jeugdhulp 
en jeugdbescherming gaat in op deze vraagstukken. 

Er is sprake van een overlap tussen de doelgroep van het speciaal onderwijs en de doelgroep 
van deze richtlijn. Het speciaal onderwijs kan daarom ook van deze richtlijn profiteren. 
Dat geldt ook voor beroepsgroepen in andere sectoren zoals de jeugd-verslavingszorg en 
jeugdgezondheidszorg.

2.1 Afbakening
Deze richtlijn gaat niet alleen over ‘verslaving’, oftewel een ernstige stoornis in het gebruik 
van middelen (alcohol, drugs, tabak), maar ook over het voorstadium hiervan: die mate 
van middelengebruik waarbij verslaving op de loer ligt. Dit wordt in deze richtlijn ‘risicovol 
middelengebruik’ genoemd. Het betreft die mate van middelengebruik (gerelateerd aan leeftijd 
en andere factoren) waarbij een jeugdige het risico loopt te gaan disfunctioneren in zijn dagelijks 
leven of, erger nog, een verslaving te ontwikkelen of in zijn algehele ontwikkeling gestoord te 
raken.

Het roken van tabak is sterk verslavend en zeer schadelijk voor de gezondheid. In deze richtlijn 
wordt roken echter vooral besproken als risicofactor voor andere verslavingen. Uit de literatuur 
is bekend dat het op zeer jonge leeftijd roken van tabak voorspellend is voor latere problemen 
met middelen (met name cannabisgebruik). In paragraaf 4.2 is daarom te lezen dat, wanneer 
jeugdigen in de jeugdhulp en jeugdbescherming starten met roken, direct moet worden 
ingegrepen.

Deze afbakening betekent dat de richtlijn niet gaat over andere verslavingen (zoals eet-, gokken-, 
game- of internetverslaving). Hoewel screening, diagnostiek en interventies van deze andere 
verslavingen mogelijk overlap vertonen met stoornissen in het gebruik van middelen, ontbrak 
het de werkgroep aan tijd en geld om gefundeerd uitspraken te kunnen doen over deze andere 
vormen van verslaving.

In het vervolg van deze richtlijn gebruiken we de verzamelterm ‘problematisch middelengebruik’ 
wanneer we 1) in algemene zin doelen op risicovol gebruik van middelen, of 2) spreken van een 
stoornis in het gebruik van middelen, volgens de DSM-5 (die voor wat betreft deze problematiek 
overeenkomt met het Classificatiesysteem voor de Aard van de Problematiek van cliënten in de 
Jeugdhulp [CAP-J5). Hieronder gaan we nader in op deze twee kernbegrippen.

5  De CAP-J volgt de DSM-IV. In 2013 is de DSM-5 verschenen. In het vervolg van deze richtlijn nemen we de DSM-5 
daarom als uitgangspunt. De verwachting is dat de CAP-J wordt aangepast aan de DSM-5-criteria.
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Wanneer spreken we van risicovol middelengebruik?
Bij risicovol middelengebruik is er nog geen sprake van een stoornis in het gebruik van 
middelen, maar zijn er signalen en/of symptomen die wijzen op een verhoogd risico op het 
ontstaan van zo’n stoornis. Bij jeugdigen in de jeugdhulp en jeugdbescherming is gebruik in 
vergelijking tot jeugdigen in de algemene bevolking veel sneller riskant, omdat bij deze jeugdigen 
vrijwel altijd meerdere risicofactoren voor verslaving aanwezig zijn.

Om vast te stellen of het middelengebruik dermate risicovol is dat verdere diagnostiek en 
monitoring nodig is, wordt gekeken naar:

1. de hoeveelheid middelen en frequentie van het gebruik, rekening houdend met de leeftijd; 
2. de motieven, omstandigheden en gevolgen van het middelengebruik (Hendriks et al., 2014).

Deze informatiebronnen zijn nodig om uit kunnen maken of verdere acties van de 
jeugdprofessional nodig zijn (zie hoofdstukken 2 en 4). Roken op zeer jonge leeftijd behoeft 
altijd aandacht, omdat het risico dan groot is dat de jeugdige ook problemen met middelen 
(met name cannabisgebruik) of andere (gedrags)problemen ontwikkelt of al ontwikkeld heeft 
(Korhonen et al., 2010).

Wanneer spreken we van een stoornis in het gebruik van middelen?
Bij de diagnose 'stoornis in het gebruik van middelen' is er sprake van een of meerdere van de 
volgende kenmerken (Franken & Van den Brink, 2009):

-  lichamelijke afhankelijkheid6 (tolerantie, onthoudingsverschijnselen);
-  psychische afhankelijkheid (hunkering, craving);
-  controleverlies (gebruik vaker of meer dan voorgenomen, niet kunnen stoppen met gebruik);
-  lichamelijke en/of sociale gevolgen van het ongecontroleerde gebruik.

Van al deze kenmerken wordt psychische afhankelijkheid tegenwoordig gezien als het centrale 
kenmerk (Franken & Van den Brink, 2009).

Volgens de DSM-5 moet iemand voldoen aan twee of meer van elf criteria binnen een periode 
van twaalf maanden om de diagnose ‘stoornis in het gebruik van middelen’ te krijgen. Deze 
criteria omvatten onder meer het optreden van gewenning, het verlangen naar gebruik van het 
middel (craving) en het gebruik van een middel om ontwenningsverschijnselen tegen te gaan.

2.2 Relevantie 
Middelengebruik is algemeen geaccepteerd in de Nederlandse samenleving. Dat geldt voor 
alcohol en in mindere mate voor tabak en cannabis. Middelengebruik van jeugdigen staat 
de laatste jaren wel meer in de belangstelling vanwege de groeiende kennis en daarmee 
samenhangende zorgen over de gevolgen ervan voor de ontwikkeling van jeugdigen.

Middelengebruik in de jeugdhulp en jeugdbescherming
Over de omvang van middelengebruik onder jeugdigen is in Nederland alleen gefragmenteerd 
onderzoek beschikbaar waarin verschillende doelgroepen, middelen en leeftijdscategorieën zijn 
onderzocht. Jeugdigen in de jeugdhulp, jeugdbescherming en het speciaal onderwijs vertonen 
vaak (overmatig) middelengebruik. In de jeugdhulp en jeugdbescherming heeft 33% van de 

6 Gewenning, oftewel steeds meer van het middel nodig hebben voor hetzelfde effect.
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onderzochte twaalf- en dertienjarigen al eens geblowd. In het regulier onderwijs is dat 4%, in het 
speciaal onderwijs 20% (Kepper, Monshouwer, Van Dorsselaer & Vollebergh, 2011). Ook rookt 
bijna een kwart van de jongeren in de jeugdhulp en jeugdbescherming dagelijks sigaretten. 
Onder de twaalf- en dertienjarigen buiten de jeugdhulp en jeugdbescherming is dat circa 1%.

Een kwart van de zestienjarigen die in een instelling wonen, heeft ooit XTC gebruikt, en 
18% heeft ooit cocaïne gebruik. In het regulier onderwijs is dat in beide gevallen slechts 3% 
(Monshouwer, Verdurmen, Van Dorsselaer, Smit, Gorter & Vollebergh, 2008). Jongens in Justitiële 
Jeugdinrichtingen (JJI’s) blijken veel tabak, alcohol en drugs te gebruiken. Zo heeft 59% van de 
jeugdigen in detentie de maand voorafgaand aan de inbewaringstelling cannabis gebruikt (Van 
Laar & Van Ooyen-Houben, 2009).

De conclusie is dat middelengebruik onder de doelgroepen van de Nederlandse jeugdhulp en 
jeugdbescherming eerder regel dan uitzondering is.

Gevolgen van middelengebruik bij jeugdigen
Het gebruik van alcohol of drugs op zeer jonge leeftijd is om verschillende redenen 
problematischer dan het gebruik van middelen in de volwassenheid (Hendriks, et al., 2014):

-  hoe jonger iemand met alcohol of drugs begint, hoe gemakkelijker problematisch gebruik kan 
ontstaan en hoe groter de kans dat iemand een middelenstoornis en bijkomende psychische 
stoornissen ontwikkelt (Chen & Kandel, 1995; Chen, Kandel & Davies, 1997; Hingson & Zha, 
2009; Lynskey, Coffey, Degenhardt, Carin & Patton, 2003; Agrawal, Neale, Prescott & Kendler, 
2004);

-  bij jeugdigen kan frequent matig gebruik van middelen zoals alcohol, of zelfs incidenteel gebruik 
van drugs, negatieve gevolgen hebben voor de (hersen)ontwikkeling (Matthys, Vanderschuren, 
Nordquist & Zonnevylle-Bender, 2006; Van Wijngaarden-Cremers & Van der Gaag, 2010);

-  bij jeugdigen kan frequent matig gebruik van middelen een indicatie zijn van probleemgedrag 
(Matthys, et al., 2006; Van Wijngaarden-Cremers & Van der Gaag, 2010);

-  jongeren gebruiken gemiddeld minder en minder frequent dan volwassenen, maar per 
gelegenheid wel veel. Denk bijvoorbeeld aan binge drinking (Deas, Riggs, Langebucher, 
Goldman & Brown, 2000; Sussman, Skara & Ames, 2008);

-  lichamelijke afhankelijkheid (tolerantie en onthoudingsverschijnselen) en lichamelijke 
problemen ten gevolge van het middelengebruik lijken bij jongeren minder vaak op te treden 
dan bij volwassenen (Sussman, et al., 2008; Schramm-Sapyta, Walker, Caster, Levin & Kuhn, 
2009);

-  jongeren en met een verslaving zijn veel sneller van eerste gebruik naar regelmatig gebruik en 
vervolgens verslaving gegaan dan volwassenen (Clark, Kirisci & Tarter, 1998; Deas, et al., 2000);

-  jongeren ervaren hun gebruik van alcohol of drugs en de mogelijke gevolgen daarvan vaak niet 
als een probleem en zijn minder dan volwassenen geneigd hiervoor hulp te zoeken (SAMHSA, 
2006);

-  problematisch middelengebruik bij jeugdigen gaat, evenals bij volwassenen, vaak samen met 
een breed scala aan psychische stoornissen. Internaliserende stoornissen – onder andere 
depressie en angststoornissen- in combinatie met problematisch middelengebruik, lijken 
daarbij vaker voor te komen bij volwassenen-; externaliserende stoornissen daarentegen – met 
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name aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en gedragsstoornissen – vaker bij 
jongeren (Chan, Dennis & Funk, 2008; Van der Pol, Liebregts, De Graaf, Ten Have, Van den Brink, 
& Van Laar, 2013);

-  jeugdigen met LVB die middelen gebruiken, lijken door dit gebruik vaker in de problemen te 
komen dan jeugdigen zonder LVB (McGillicuddy, 2006; Van der Nagel, Kiewik, & Didden, 2012; 
Hammink, Altenburg & Schrijvers, 2012).

Gevolgen op korte termijn
Afgezien van het risico op het ontwikkelen van een middelenstoornis heeft het gebruik van 
alcohol en drugs bij jeugdigen op korte termijn verschillende negatieve gevolgen. Veel drinken 
in de leeftijd tot 23 jaar kan functionele achterstanden tot gevolg hebben en daardoor de 
schoolprestaties beïnvloeden (Boelema, Ter Bogt, Van den Eijnden & Verdurmen, 2009). 

Daarnaast geeft alcoholgebruik problemen als agressie, overlast, ordeverstoring, antisociaal 
gedrag en geweld (Faes & Sannen, 2011). Het kan daardoor leiden tot verstoring van sociale 
relaties (Hammink, et al., 2012).

Ook cannabisgebruik heeft acute effecten op het cognitieve functioneren (geheugen, 
leervermogen, taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe, dagelijkse 
handelingen). Tot de directe effecten van blowen behoren onder meer een lagere 
reactiesnelheid, aandachtsproblemen en een slechter geheugen (Ter Bogt, Van Lieshout, 
Doornwaard & Eijkemans, 2009). Bij zware gebruikers zijn de negatieve gevolgen (onder andere 
een negatief effect op de geheugenfunctie) merkbaar tot een week later (Pope, Gruber, Hudson, 
Huetis & Yurgelun-Todd, 2002). Op de wat langere termijn kan cannabisgebruik bovendien 
leiden tot het ontwikkelen van depressieve klachten (De Graaf, Radovanovic, Van Laar, Fairman, 
Degenhardt, et al., 2010) en psychotische stoornissen (Large, Sharma, Compton, Slade & 
Nielsen, 2011), al wordt over de richting van dit verband getwist. Sommige onderzoekers (Sevy 
et al., 2010) stellen dat ook andere factoren (zoals sociaal-economische status) tot psychotische 
stoornissen kunnen leiden.

Belang van vroeg ingrijpen: vroegsignalering
Hoe jonger iemand is als hij met alcohol of drugs begint, des te hardnekkiger is de problematiek 
en des te groter de behoefte aan behandeling (Rigter, 2006). Studies laten zien dat het beloop 
van alcoholisme onder jongeren bij ongeveer een derde na drie jaar chronisch is. Ongeveer een 
derde is abstinent, 15% krijgt na een aanvankelijke verbetering een terugval en 14% verbetert 
pas na een jaar (Chung, Martin, Grella, Winters, Abrantes & Brown, 2003). 

Over het beloop van verslaving aan andere stoffen is veel minder bekend (Franken & Van den 
Brink, 2009). Onder jeugdigen die vijf keer of vaker cannabis gebruikten, blijft het gebruik 
redelijk stabiel, van de jeugdigen die maximaal vier keer cannabis hebben gebruikt, gebruikt 
de meerderheid na drie jaar niet meer (Perkonigg, Goodwin, Fiedler, Behrendt, Beesdo, et al., 
2008). Uit meerdere onderzoeken komt naar voren dat ook de leeftijd waarop een jeugdige 
begint met cannabisgebruik ertoe doet. Des te eerder het cannabisgebruik begint, des te hoger 
het risico op (blijvende) nadelige effecten. Hoewel het precieze onderliggende mechanisme nog 
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niet is opgehelderd, bestaat er in de literatuur wel consensus dat preventie zich in de eerste 
plaats moet richten op het voorkómen van cannabisgebruik op jonge/jongere leeftijd (Niesink & 
Van Laar, 2012).

Terwijl voor jeugdigen met LVB de gevolgen van gebruik zich eerder en sterker manifesteren 
en vaak pas in een later stadium hulp wordt gezocht, dan bij jeugdigen zonder LVB (Mutsaers, 
Blekman & Schipper, 2007). Vroegsignalering van zowel alcohol- als cannabisgebruik is daarom 
voor deze groep ook bijzonder van belang.

2.3  Omgang met middelengebruik in de jeugdhulp en 
jeugdbescherming

Bij de voorbereiding en ontwikkeling van deze richtlijn zijn diverse bijeenkomsten met experts 
uit het veld belegd om knelpunten met betrekking tot middelengebruik in de jeugdhulp 
en jeugdbescherming te bespreken. Daaruit kwam de term ‘handelingsverlegenheid’ naar 
voren. Enerzijds is er handelingsverlegenheid omdat professionals niet weten wanneer 
‘normaal experimenteergedrag’ overgaat in problematisch gebruik. Anderzijds draagt ook de 
visie van professionals op het gebruik van middelen, en het eigen middelengebruik, bij aan 
handelingsverlegenheid. 

Middelengebruik blijkt in de jeugdhulp en jeugdbescherming lastig te hanteren. Het beleid is 
vaak alleen gericht op beheersing van het gebruik; het stellen en handhaven van regels wordt 
als lastig ervaren. In sommige residentiële voorzieningen is blowen dermate gangbaar dat 
handhaving van een drugsvrij milieu een probleem is, en door meerdere professionals zelfs 
’onmogelijk’ wordt genoemd.

Ook het signaleren van problematisch middelengebruik (risicovol gebruik of verslaving) 
schiet er vaak bij in. Bij jeugdigen binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming vragen veelal 
andere problemen als eerste om aandacht, zoals agressie, depressie, criminaliteit, complexe 
gezinsproblematiek, problemen op school et cetera.

De conclusie is dat risicovol middelengebruik en verslaving vaak onvoldoende worden 
opgemerkt, onvoldoende bespreekbaar worden gemaakt en onvoldoende behandeld worden. 
Met als gevolg een vergroot risico op verslaving of een verstoorde ontwikkeling. Is eenmaal 
een probleem met middelengebruik vastgesteld, dan is het bovendien niet eenvoudig om in te 
grijpen. Dat is met name moeilijk in een ambulante setting, omdat het gedrag van de jeugdige 
daar minder goed kan worden gevolgd.

Doel van deze richtlijn is daarom het verminderen van de handelingsverlegenheid. De richtlijn 
helpt problematisch middelengebruik bij jeugdigen binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming 
te herkennen en geeft aan welke interventies het middelengebruik kunnen verminderen.
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Uitgangspunten van de richtlijn
Uitgangspunten van de richtlijn zijn:

-  de jeugdprofessional nodigt ouders en jeugdige uit tot samenwerking en betrekt hen 
gedurende het hele proces bij de besluitvorming. In principe volgt de professional bij de 
besluitvorming de voorkeur van ouders en jeugdige;

-  ouders en jeugdige kunnen pas echt als volwaardig partner meedenken en meepraten als zij 
voldoende geïnformeerd zijn. De professional spreekt de richtlijn uitvoerig met ouders en 
jeugdige door en wijst hen op het bestaan van de cliëntversie;

-  middelenproblematiek bij een jeugdige dient integraal, dat wil zeggen, in samenhang met 
andere problemen, te worden voorkómen en behandeld;

-  bij de preventie en behandeling van middelenproblematiek staan de jeugdige en het systeem 
rond de jeugdige centraal;

-  de richtlijn is bedoeld voor alle settings (ambulant, residentieel, justitieel en vrijwillig kader).

Normering van gebruik bij jeugdigen
Omdat problematisch middelengebruik onder jeugdigen nog maar relatief kort in de 
aandacht staat, ontbreken heldere, goed onderbouwde normen voor ‘normaal’ of risicovol 
middelengebruik. Afgaande op de huidige wetenschappelijke kennis zou het aan te bevelen zijn 
middelengebruik geheel af te raden. Zeker bij jeugdigen in de jeugdhulp en jeugdbescherming: 
zij zijn extra vatbaar voor verslaving, dus ieder gebruik is risicovol.

De kans dat deze mogelijke aanbevelingen zouden worden opgevolgd is echter klein. Daarom 
zijn drempelwaarden vastgesteld. De werkgroep heeft ervoor gekozen om de drempelwaarden 
die voor jeugdigen in de Jeugd-GGZ en Jeugdverslavingszorg zijn vastgesteld (Hendriks et al., 
2014) over te nemen. Het is niet wenselijk om in twee samenwerkende en deels overlappende 
werkvelden verschillende drempelwaarden te gebruiken. Daarnaast onderschrijft de werkgroep 
ook inhoudelijk de gekozen drempelwaarden, die verder in hoofdstuk 4 worden uitgewerkt.

2.4 Op wie is deze richtlijn van toepassing?
Deze richtlijn is bedoeld voor de professionals die werkzaam zijn in de jeugdhulp en 
jeugdbescherming in de brede zin van het woord: de residentiële en ambulante jeugdhulp, 
de jeugd-ggz, de jeugd-LVB en de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI). Vanwege de grote overlap 
in doelgroep is de richtlijn ook bruikbaar in het speciaal onderwijs. Daarnaast is de richtlijn 
bedoeld voor die instellingen en beroepsgroepen, bijvoorbeeld vanuit de JGZ, die nadrukkelijk 
met de jeugdhulp en jeugdbescherming samenwerken.

De richtlijn is van toepassing op jeugdigen binnen zowel ambulante als residentiële sectoren 
van de jeugdhulp en jeugdbescherming. Daarbij is nadrukkelijk geen ondergrens in leeftijd 
aangegeven. Als bovengrens is in principe de leeftijd van 23 jaar vastgelegd, maar die is 
minder hard dan het lijkt. Zo wordt een uitzondering gemaakt voor volwassenen met LVB 
die al ouder zijn dan 23 jaar. Daarbij speelt niet zozeer de kalenderleeftijd een rol, maar de 
ontwikkelingsleeftijd. Dit kan uiteraard ook voor jeugdigen zonder LVB gelden.
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2.5 Hoe onderscheidt zich dit probleem van andere problemen?
Veel klachten die ontstaan door middelengebruik kunnen ook door psychische problemen 
worden veroorzaakt en vice versa. Er is in die gevallen vaak een wisselwerking tussen de 
psychische problemen en het middelengebruik. Kennis hiervan maakt het mogelijk beter en 
eerder middelenproblematiek te signaleren. Middelengebruik kan ook psychische problemen 
maskeren.

2.6 Uitgangsvragen
Deze richtlijn geeft antwoord op de volgende uitgangsvragen:

1. Vroegsignalering en diagnostiek 
1.1   Wat is er nodig om middelengebruik, -misbruik en –afhankelijkheid bespreekbaar te 

maken met een cliënt en zijn ouders? Wat is de functie van het gebruik?
1.2   Welke instrumenten en methodieken zijn beschikbaar en binnen de jeugdhulp en 

jeugdbescherming toepasbaar, om vast te stellen of er sprake is van middelengebruik, 
-misbruik of afhankelijkheid?

1.3   Welke risico- (met daarbij comorbiditeit) en beschermende factoren voor de 
ontwikkeling van middelenmisbruik en –afhankelijkheid, dienen bij professionals binnen 
de jeugdhulp en jeugdbescherming bekend te zijn? En hoe kunnen zij deze factoren bij 
de individuele cliënt detecteren?

2. Zorgtoewijzing en behandeling
2.1   Welke normen, op basis van de resultaten/antwoorden bij uitgangsvraag 1 

(vroegsignalering en diagnostiek), kunnen worden vastgesteld om te bepalen of 1) het 
middelengebruik of misbruik hanteerbaar is binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming, 
2) de GGZ/verslavingszorg dient te worden geconsulteerd, of 3) dat de GGZ/
verslavingszorg ingeschakeld moet worden?

2.2   Welke bewezen effectieve interventies, waar mogelijk gescheiden naar leeftijdsgroepen 
en toepasbaar binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming, zijn beschikbaar om gebruik 
en misbruik te voorkomen, bij jeugdigen met een verhoogd risico?

2.3    Welke bewezen effectieve interventies, waar mogelijk gescheiden naar leeftijdsgroepen 
en toepasbaar binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming, zijn beschikbaar om gebruik 
en misbruik te verminderen?

3. Competenties en samenwerking
3.1    Over welke competenties moeten professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming 

beschikken om de aanbevelingen geformuleerd bij 1 (vroegsignalering en diagnostiek) 
en 2 (zorgtoewijzing en behandeling) uit te kunnen voeren?

3.2   Wat is er nodig om multidisciplinair overleg rondom de jeugdige uit te voeren?
3.3   Wat is er nodig om in het gehele traject goed samen te werken met de jeugdige en het 

systeem (ouders/verzorgers/school)?
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Hoofdstuk 3 

Risicofactoren 
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Kernaanbeveling:
Stel vanaf het allereerste contact en gedurende de gehele behandeling, inclusief nazorg, 
bij iedere jeugdige middelengebruik structureel aan de orde. Besteed extra aandacht aan 
jeugdigen die in aanraking komen of zijn geweest met residentiële hulp. Het middelengebruik 
in deze settings kan leiden tot middelenmisbruik bij deze jeugdigen.

3.1  Jeugdigen in de jeugdhulp en jeugdbescherming: een 
kwetsbare doelgroep

De overheid heeft onlangs de minimumleeftijd waarop er alcohol aan jeugdigen mag 
worden verkocht verhoogd naar achttien jaar. Dit geeft aan dat het gebruik van middelen 
gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Er blijken talloze risico- en beschermende factoren een rol te spelen bij de ontwikkeling van 
het middelengebruik van een jeugdige. Bij jeugdigen in de jeugdhulp en jeugdbescherming 
zijn de risicofactoren voor problematisch middelengebruik in ruime mate aanwezig, waarbij 
risicofactoren en middelengebruik elkaar onderling versterken. Bekende risicofactoren voor het 
ontwikkelen van problematisch middelengebruik zijn onder meer (Snoek, Wits, Van der Stel & 
Van de Mheen, 2010; Low, Dugas, O’Loughlin, Rodriguez, Contreras, et al., 2012):

-  gebrekkige zelfcontrole en impulsiviteit;
-  oppositioneel opstandig of antisociaal gedrag;
-  andere psychische problemen, zoals angst, traumatisering en depressie;
-  lichte verstandelijke beperking (LVB);
-  op jonge leeftijd (aan het begin van de adolescentie of eerder) gestart met roken;
-  disfunctionerend gezin;
-  verslaafde ouder(s) of broer(s)/zus(sen);
-  leeftijdgenoten die middelen gebruiken;
-  contact hebben (gehad) met residentiële hulp7;
-  schoolgerelateerde problemen;
-  armoede;
-  gebrekkige sociale controle;
-  negatieve life-events (verhuizing, scheiding, verlies van ouder enzovoort);
-  trauma.

Deze factoren hangen op een complexe manier met elkaar samen. Middelengebruik kan de 
aanwezige risicofactoren bovendien versterken. Het Cumulatieve Risicomodel (Hermanns, 2009) 
gaat ervan uit dat problemen vooral ontstaan als er meer risicofactoren tegelijkertijd aanwezig 
zijn. Uit talloze studies blijkt dat de cumulatie van risico’s de kansen op allerlei problemen 
aanzienlijk verhoogt. Zijn er vier risicokenmerken aanwezig, dan vertienvoudigt de kans op het 

7  Deze samenhang heeft te maken met de kwetsbaarheid van de doelgroep: jeugdigen die in aanraking komen met 
residentiële hulp lopen een groter risico op middelenproblematiek vanwege de aanwezigheid van risicofactoren. 
Maar het in aanraking komen met middelengebruik in deze settings werkt middelengebruik bij deze kwetsbare 
jeugdigen ook in de hand.
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ontstaan van problemen. De achterliggende theorie van het Cumulatieve Risicomodel is dat een 
teveel aan stressoren leidt tot een ontregeling van de zelfregulatie van gezinsleden (vooral bij de 
ouders) en het gezin als geheel (Hermanns, 2009).

3.2  Psychische problemen als risicofactoren voor ontwikkeling 
van problematisch middelengebruik

In paragraaf 2.3 is aandacht besteed aan het gegeven dat middelengebruik kan voortkomen 
uit psychische problemen, maar dat anderzijds psychische problemen ook aanleiding kunnen 
zijn om middelen te gaan gebruiken. De psychiatrische comorbiditeit onder jeugdigen die door 
hun problematische middelengebruik in aanraking komen met de jeugdverslavingszorg is 
erg hoog: tussen de 60 en 88%. Gezien worden de volgende stoornissen: gedragsstoornissen 
(aanwezig bij 62% van de jeugdigen in de jeugdverslavingszorg), stemmingsstoornissen 
(aanwezig bij 26%), ADHD (aanwezig bij 22%), posttraumatische stress-stoornissen (aanwezig bij 
11%) en angststoornissen (aanwezig bij 7%) (Couwenbergh, Van den Brink, Zwart, Vreugdenhil, 
Wijngaarden-Cremers et al., 2006). De antisociale gedragsstoornis komt voor bij 40 tot 70% van 
de jongeren met een stoornis in het gebruik van middelen (Couwenbergh et al., 2006; Bukstein, 
2000).

Psychische problemen kunnen zowel voorafgaan aan als volgen op middelengebruik (Snoek, 
Wits, Van der Stel & Van de Mheen, 2010). Het gebruik van een psychoactief middel (waaronder 
tabak) kan gezien worden als een indicator van een verhoogd risico op psychische problemen, 
aangezien psychisch kwetsbare personen sneller geneigd zijn middelen te gebruiken (Van 
Gastel, 2012). Bovendien blijkt er een grote overlap aanwezig te zijn tussen de risicofactoren 
voor psychische problemen en die voor cannabisgebruik, zoals regelmatig alcoholgebruik, 
roken, regelmatig spijbelen, school niet leuk vinden en regelmatig afwezig zijn door ziekte (Van 
Gastel, Wigman, Monshouwer, Kahn, Van Os, et al., 2012).
De hoge prevalentie van comorbide aandoeningen betekent dat altijd de aanwezigheid 
van problematisch middelengebruik moet worden onderzocht bij gebleken psychische of 
gedragsproblemen, en omgekeerd.

Een van de persoonlijkheidsfactoren die een risico vormen voor het ontstaan van 
alcoholmisbruik is angstsensitiviteit (kwetsbaarheid voor ontwikkeling van angststoornissen; 
Conrod, Pihl & Vassileva, 1998). Mensen die hoog scoren op angstsensitiviteit drinken meer 
(Stewart, Peterson & Pihl, 1995; Stewart, Zvolensky & Eifert, 2001) en hebben een grotere kans 
op het ontstaan van problematisch drankgebruik (Conrod et al., 1998). Alcoholgebruik zou 
hierbij als copingmechanisme fungeren (o.a. Comeau, Stewart & Loba, 2001). Sensation seeking 
is een andere persoonlijkheidsfactor die verband houdt met een verhoogd risico op zwaarder 
drinken en negatieve consequenties van het drankgebruik (Conrod, Peterson & Pihl, 1997; Schall, 
Kemeny & Maltzman, 1992; Zacny, 2010).
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Aanbevelingen
-  Onderzoek altijd de aanwezigheid van problematisch middelengebruik bij gebleken 

psychische of gedragsproblemen, en omgekeerd.
-  Ga na of er naast het middelengebruik andere factoren aanwezig zijn die het risico op  

de ontwikkeling van problematisch middelengebruik vergroten.
-  Weet wat de risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van problematisch 

middelengebruik.



Richtlijn Middelengebruik voor jeugdhulp en jeugdbescherming / richtlijn / pagina 29Richtlijn Middelengebruik voor jeugdhulp en jeugdbescherming / richtlijn / pagina 29

Hoofdstuk 4 

Screening en diagnostiek
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Kernaanbevelingen:
-  Screen op middelengebruik met behulp van de SMA en de CRAFFT, en gebruik voor 

jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) de SumID-Q. Screen tijdens het 
diagnostische proces, bij de start van het hulptraject, bij evaluatiemomenten, en bij 
signalen van mogelijk middelengebruik. Met andere woorden: gebruik de genoemde 
instrumenten structureel in de behandeling en begeleiding van jeugdigen binnen de 
jeugdhulp en jeugdbescherming (zie ook de werkkaarten 1 en 2).

-  Bij een positieve score op de SMA en/of de CRAFFT of bij een positieve score op de 
SumID-Q: inventariseer en analyseer de vaardigheden, omstandigheden/omgeving 
en motivatie rondom het middelengebruik. Gebruik hiertoe de Vragenlijst Analyse 
Middelengebruik. De antwoorden bieden verschillende aangrijpingspunten voor 
interventies.

-  Laat een verslavingsdeskundige de verslavingsdiagnostiek uitvoeren aan de hand van de 
DSM-5, voor elk middel afzonderlijk.

-  Laat een LVB-deskundige de LVB-diagnostiek verrichten. Wees je bewust van de 
beperkingen in je communicatie en tempo en zet aangepaste interventies in.

In deze paragraaf wordt een stappenplan aangeboden om de handelingsverlegenheid rond 
middelengebruik te doorbreken. Het is belangrijk om altijd het eigen professionele oordeel 
te laten meewegen en bij twijfel advies van deskundigen in te roepen. In de paragrafen 4.1 
en 4.2 gaan we in op signalering, bespreekbaar maken en screenen. De paragrafen 4.3 en 4.4 
vormen tussenparagrafen, die uitleggen welke informatie de jeugdprofessional rondom het 
middelengebruik verzamelt. Vervolgens wordt in paragraaf 4.5 ingegaan op de diagnostiek.

Signaleren en screenen kan door alle jeugdprofessionals worden uitgevoerd. Diagnostiek van 
een middelengebonden stoornis zal in veel gevallen binnen de verslavingszorg gebeuren, maar 
kan ook door een daartoe bevoegd en bekwame gedragswetenschapper binnen de jeugdhulp 
en jeugdbescherming worden uitgevoerd.

4. Signaleren en bespreekbaar maken
Screening en diagnostiek beginnen met het signaleren en bespreekbaar maken van 
middelengebruik. Ouders spelen hierin een belangrijke rol. Om middelengebruik te signaleren 
en bespreekbaar te maken dient de professional in de jeugdhulp en jeugdbescherming:

-  middelengebruik structureel te bespreken, in elk gesprek, vanaf het eerste gesprek met 
jeugdige en de ouders (onderdeel van het intakeformulier);

-  met ouders standaard in gesprek te gaan over middelengebruik, ook als hun kind (nog) niet 
met middelen in aanraking is gekomen;

-  ouders te ondersteunen in het signaleren van middelengebruik van hun kind, en het 
omgaan daarmee;

-  ouders gespreksvaardigheden aan te leren om middelengebruik op een open en niet-
veroordelende manier ter sprake te brengen.



Richtlijn Middelengebruik voor jeugdhulp en jeugdbescherming / richtlijn / pagina 31

Verschillende signalen kunnen wijzen op problematisch middelengebruik. Deze signalen zijn te 
vinden op hulpmiddelenkaart 2. De mogelijkheden van urinecontroles komen in hoofdstuk 6 
(paragraaf 6.1) aan de orde.

4.2 Screenen op middelengebruik
In paragraaf 2.1 is toegelicht dat er sprake is van risicovol middelengebruik wanneer:

1.  de omvang van het gebruik de leeftijdsgebonden normen overschrijdt; en/of
2.  de motieven, omstandigheden en/of gevolgen van het gebruik problematisch zijn (Hendriks 

et al., 2014).
Wordt aan ten minste één van beide voorwaarden, voldaan, dan is verdere diagnostiek en 
monitoring van het gebruik noodzakelijk.

Deze paragraaf gaat over screening op risicovol middelengebruik. In de volgende paragraaf 
komt diagnostiek van middelenmisbruik aan de orde. Daarbij gaat het om het vaststellen van 
een stoornis in middelengebruik.

Bepaal de omvang van het gebruik in relatie tot de leeftijd
Bij kinderen tot twaalf jaar vormt elk middelengebruik (ook roken) een ‘rode vlag’ en is 
het daarmee reden tot aandacht (zie hoofdstuk 3). Hoe vroeger een jeugdige start met 
middelengebruik, hoe schadelijker, en hoe sterker het allerlei gedragsproblemen en 
middelenmisbruik/verslaving voorspelt.

Bij jongeren van twaalf tot en met vijftien moet roken eveneens worden opgevat als een ‘rode 
vlag’ en wordt vervolgens door de jeugdprofessional nagegaan of er sprake is van problematisch 
middelengebruik of andere problemen. Wanneer jeugdigen (t/m vijftien jaar) in de jeugdhulp en 
jeugdbescherming starten met roken dient direct ingegrepen te worden. Daarbij is motiverende 
gespreksvoering (zie hoofdstuk 5 en bijlage 1) een basiscompetentie voor jeugdprofessionals.
De omvang van het gebruik wordt met de Screeningslijst Middelengebruik bij Adolescenten 
(SMA) vastgesteld (zie tabel 4.2.1) (Hendriks et al., 2014). In deze vragenlijst wordt met 
betrekking tot het alcoholgebruik geïnformeerd naar zowel de frequentie (in dagen) als de 
hoeveelheid gedronken alcohol (in standaardglazen). Voor tabak, cannabis en andere drugs 
bestaan geen betrouwbare maten voor de gebruikte hoeveelheid, dus bij deze middelen wordt 
alleen geïnformeerd naar de frequentie van het gebruik (in dagen). Om een indruk te verkrijgen 
van het middelengebruik over een recente – maar toch langere – periode wordt in de vragen 
geïnformeerd naar het gebruik in de voorafgaande twee maanden. De SMA kan zowel door de 
jongere zelf ingevuld worden als tijdens een gesprek met de behandelaar worden afgenomen.
De vragen in de SMA over het alcoholgebruik zijn dusdanig opgebouwd dat hiervan 
verschillende consumptiematen kunnen worden afgeleid

In de volgende stap wordt nagegaan of het gebruik van de jongere op grond van de antwoorden 
op de SMA als risicovol of problematisch kan worden beschouwd. Voor jongeren in de vroege 
adolescentiefase kan zelfs incidenteel gebruik van een middel negatieve gevolgen hebben voor 
de ontwikkeling en mogelijk een indicatie zijn van probleemgedrag. In de SMA wordt daarom 
bij jeugdigen t/m twaalf jaar elk gebruik van alcohol, tabak of andere drugs als een signaal van 
risicovol middelengebruik beschouwd.
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Ten aanzien van de vraag bij welke frequentie – het aantal dagen alcohol- en/of drugsgebruik 
– gesproken kan worden van risicovol of problematisch gebruik bestaan in de literatuur geen 
eenduidige antwoorden. De hierbij te hanteren drempelwaarden zijn dan ook onvermijdelijk 
voornamelijk gebaseerd op common sense overwegingen. Het is enerzijds van belang om 
zo min mogelijk jeugdigen met risicovol middelengebruik in de screening te missen (hetgeen 
pleit voor relatief lage drempelwaarden ten aanzien van het gebruik). Anderzijds geldt dat 
een (eventuele) interventie gericht op het middelengebruik alleen relevant is – en ook door de 
jeugdige als zodanig kan worden ervaren – als er sprake is van voldoende substantieel gebruik 
(hetgeen pleit voor niet te lage drempelwaarden).

Informeer naar motieven, omstandigheden en gevolgen van het middelengebruik
Voor het vaststellen van risicovol middelengebruik wordt naast de beschreven Screeningslijst 
Middelengebruik bij Adolescenten (SMA) altijd gebruik gemaakt van de CRAFFT (Knight, Schrier, 
Bravender, Pharrell, Vander Bilt et al., 1999; Knight, Sherrit, Harris, Gates & Chang, 2003). 
De naam ‘CRAFFT’ is een acroniem van Car, Alcohol, Relax, Alone, Forget, Family/Friends en 
Trouble, de onderwerpen van de zes vragen waaruit het Engelstalige instrument bestaat (zie 
tabel 4.2.3). De CRAFFT wordt in een mondeling gesprek afgenomen. Omdat de hulpverlener het 
vertrouwen van de jeugdige moet winnen, zijn de ouders niet bij dit gesprek aanwezig. Met de 
jeugdige wordt de vertrouwensrelatie besproken, en wordt afgesproken wat de jeugdige zelf aan 
zijn ouders vertelt. De CRAFFT is speciaal ontwikkeld voor afname bij jongeren en informeert naar 
de motieven, omstandigheden en gevolgen van het alcohol- en drugsgebruik. 

Tabel 4.2.1 Screeningslijst Middelengebruik bij Adolescenten (SMA) (Hendriks et al., 2014)
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   u	 	Stel via SMA vast of het middelengebruik dermate risicovol is dat verdere diagnostiek en monitoring  
nodig is. Omvang van het gebruik, rekening houdend met de leeftijd.  
NB: tot en met 12 jaar is elk gebruik (inclusief tabak) risicovol

1a
  Wat is risicovol middelengebruik en  

hoe stellen we het vast? SMA (§4.2)

Aantal keer middelen gebruikt: Afgelopen maand (0-30) Maand daarvoor (0-30)

Alcohol

	1.	Hoeveel dagen dronk je geen alcohol? ______ ______ 

2.		Hoeveel dagen dronk je 1 of 2 glazen alcohol? ______ ______ 

3.	Hoeveel dagen dronk je 3 of 4 glazen alcohol? ______ ______ 

4.		Hoeveel dagen dronk je 5 of meer glazen alcohol? ______ ______ 

Tabak

5.	Hoeveel dagen rookte je (sigaretten, shag, e.d.)? ______ ______ 

Cannabis

6.		Hoeveel dagen gebruikte je cannabis (hasj, wiet, e.d.)? ______ ______ 

Andere drugs

7.	Hoeveel dagen gebruikte je een andere drug?
	 (cocaïne, amfetamines (speed), XTC, GHB, paddo’s, heroïne) ______ ______ 

Geen enkel middel

8.			Hoeveel dagen gebruikte je geen enkel middel?
       (d.w.z. geen alcohol, cannabis of andere drugs  

(dus uitgezonderd tabak)) ______ ______ 

Adolescenten 13 t/m 15 JAAR:  
SMA SCREENINGSLIJST

Adolescenten 16 t/m 18 JAAR:  
SMA SCREENINGSLIJST

 Alcohol 
≥ 5 dagen in de maand 1 of 2 glazen alcohol EN/OF
≥ 3 dagen in de maand ≥ 3 glazen alcohol EN/OF
 Cannabis 
≥ 3 dagen/maand gebruikt   EN/OF
 Overige drugs 
≥ 1 dagen/maand gebruikt

 Alcohol 
≥ 12 dagen in de maand 1 of 2 glazen alcohol  EN/OF
- meisjes: ≥ 5 dagen in de maand ≥ 3 glazen alcohol
- jongens: ≥ 9 dagen in de maand 3-4 glazen alcohol EN/OF
- jongens: ≥ 5 dagen in de maand ≥ 5 glazen alcohol EN/OF
 Cannabis 
≥ 5 dagen/maand gebruikt    EN/OF
 Overige drugs 
≥ 2 dagen/maand gebruikt

  1. Wanneer is de omvang van het gebruik risicovol?
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De CRAFFT verzamelt echter geen informatie waarmee de aard en omvang van het feitelijke 
middelengebruik in kaart gebracht kan worden. Hoewel dit ook geldt voor de DSM-IV- en DSM-5-
criteria voor een middelengebonden stoornis, wordt door verschillende auteurs aanbevolen om 
een consumptiemaat over het middelengebruik in het instrumentarium op te nemen (Chung et 
al., 2012; Compton, Saha, Conway & Grant, 2009; Piontek, Kraus, Legleye & Buhringer, 2011; Saha, 
Stinson & Grant, 2007). Vandaar dat in deze richtlijn gebruik van de SMA wordt aanbevolen.

Tabel 4.2.2  Drempelwaarden voor verdere diagnostiek en behandeling van alcohol en drugs  
(Hendriks et al, 2014)8 

Kinderen/adolescenten t/m 12 jaar
-  Elk gebruik van alcohol, tabak, cannabis of andere drugs wordt, ongeacht de  

frequentie en hoeveelheid, als risicovol beschouwd

Adolescenten 13 t/m 15 jaar
Alcohol:
-  De jongere heeft op 5 of meer dagen 1-2 glazen alcohol gedronken (vraag 2)   

en/of:
-  De jongere heeft op 3 of meer dagen 3 of meer glazen gedronken (optelsom vragen 3+4) 

en/of:

Cannabis:
-  De jongere heeft op 3 of meer dagen cannabis gebruikt (vraag 6) 

en/of:

Overige drugs:
-  De jongere heeft op 1 of meer dagen andere drugs gebruikt (vraag 7)

Adolescenten 16 jaar en ouder
Alcohol:
-  De jongere heeft op 12 of meer dagen 1-2 glazen alcohol gedronken (vraag 2)   

en/of:
-  Jongens: de jongere heeft op 9 of meer dagen 3-4 glazen gedronken (vraag 3)   

en/of:
-  Jongens: de jongere heeft op 5 of meer dagen 5 of meer glazen gedronken (vraag 4)
-  Meisjes: de jongere heeft op 5 of meer dagen 3 of meer glazen gedronken (optelsom 

vragen 3+4)
 en/of:

Cannabis:
-  De jongere heeft op 5 of meer dagen in de maand cannabis gebruikt (vraag 6) 

EN/OF

Overige drugs:
-  De jongere heeft op 2 of meer dagen andere drugs gebruikt (vraag 7)

8  Het overheidsbeleid is gericht op het terugdringen van alcoholgebruik onder jeugdigen. Hiertoe is de 
minimumleeftijd voor het kunnen kopen en het in het openbaar bezitten van alcoholische dranken per 1 januari 
2014 verhoogd van zestien naar achttien jaar. De (voorlopige) normering van de SMA is bedoeld voor diagnostiek, 
indicatiestelling en behandeling van problematisch alcoholgebruik onder jeugdigen.
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Tabel 4.2.3 CRAFFT screeningsinstrument (Knight et al., 1999; Knight, Sherrit, Harris, Gates & Chang, 
2003; Nederlandse vertaling Hendriks et al., 2014)

Om te bepalen of er sprake is van risicovol gebruik – dat wil zeggen gebruik waarvoor een 
interventie geïndiceerd is – zal de hulpverlener niet alleen de resultaten van de beschreven 
vragenlijsten (SMA en CRAFFT) moeten meewegen, maar ook zijn deskundig oordeel. Geen van 
beide instrumenten is namelijk in staat met 100% zekerheid problematisch middelengebruik aan 
te tonen. Scoort een jeugdige binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming op minstens één van 
beide instrumenten boven één of meer drempelwaarden, dan moet een gedragswetenschapper, 
arts of psychiater met verslavingsdeskundigheid worden ingeschakeld. Die kan de situatie 
verder beoordelen aan de hand van de DSM–criteria, waarbij de vaardigheden van de cliënt, 
systeemaspecten en dergelijke worden meegewogen voor het stellen van een uiteindelijke 
verslavingsdiagnose (zie volgende paragraaf). Scoort de jeugdige onder de drempelwaarden, 
maar vermoedt de hulpverlener dat er wel degelijk van problematisch middelengebruik 
sprake is, dan is het van belang om te letten op signalen van problematisch middelengebruik 
(zie hulpmiddelenkaart 2). Ook wordt in die gevallen spoedig nogmaals het middelengebruik 
besproken aan de hand van de SMA en CRAFFT.

Screening bij jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking (LVB)
Voor de screening van middelengebruik bij volwassenen en jeugdigen met LVB is een instrument 
in ontwikkeling, de SumID-Q. Van dit instrument zijn nog geen evaluatiegegevens bekend. In 
tegenstelling tot de andere screeningsinstrumenten zijn aan de afname van de SumID-Q kosten 
verbonden, voor de aanschaf van een handleiding, scoreformulieren en benodigde materialen 
voor afname (plaatjes van middelen, pictokaarten, middelenoverzicht).

De SumID-Q bestaat uit een vragenlijst die in kaart brengt:
-  welke psychoactieve stoffen de cliënt kent;
-  hoeveel hij ervan weet, en wat hij ervan vindt;
-  wat er in zijn omgeving wordt gebruikt;
-  wat hij eventueel zelf gebruikt;
-  wat de gevolgen van gebruik zijn;
-  hoe groot de motivatie tot veranderen is.
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   u	 	Stel via CRAFFT vast of het middelengebruik dermate risicovol is dat verdere diagnostiek en  
monitoring nodig is: Motieven, omstandigheden en gevolgen van het middelengebruik.  

  Wat is risicovol middelengebruik en  
hoe stellen we het vast? CRAFFT (§4.2) 1b

Heb je ooit in een auto of op een brommer of scooter gezeten die bestuurd werd door 
iemand (inclusief jij zelf) die onder invloed was, of alcohol of drugs had gebruikt?

ja / nee

	Gebruik je wel eens alcohol of drugs om je te ontspannen, om je beter over jezelf te 
voelen, of om erbij te horen?

ja / nee

Gebruik je wel eens alcohol of drugs als er geen anderen bij zijn, als je alleen bent? ja / nee

	Vergeet je wel eens dingen die je gedaan hebt terwijl je alcohol of drugs gebruikte? ja / nee

Zeggen je familie of vrienden wel eens tegen je dat je je alcohol- of drugsgebruik zou 
moeten verminderen?

ja / nee

Ben je ooit in de problemen gekomen terwijl je alcohol of drugs gebruikte? ja / nee

 

Scoort een jeugdige binnen de jeugdhulp op minstens één van beide 
instrumenten (SMA/CRAFFT) boven één of meer drempelwaarden, 
dan moet een gedragswetenschapper, arts of psychiater met 
verslavingsdeskundigheid worden ingeschakeld.

u		Zie voor in te zetten interventies hulpmiddelenkaart 2 en 3

  Wanneer zijn motieven en gevolgen risicovol?

Als je op een of meerdere van deze vragen “ja” antwoord, dan zijn de motieven en gevolgen risicovol.
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De vragenlijst is aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van volwassenen met LVB, 
maar uit ervaringen van experts in de werkgroep blijkt dat de lijst ook voor jeugdigen of mensen 
met een iets lager of hoger intelligentieniveau geschikt is. Met de SumID-Q kan het gesprek over 
middelengebruik worden aangegaan. Het instrument is geschikt om af te nemen op indicatie, 
maar is ook bedoeld voor het screenen van alle cliënten die in zorg zijn. Door de SumID-Q 
breed toe te passen krijgen professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming helderheid over 
middelenproblematiek op cliëntniveau.

De SumID-Q kan worden afgenomen door begeleiders en gedragswetenschappers. Om de 
beoogde visie op de problematiek te krijgen en om de gespreksvoering op een juiste wijze uit te 
kunnen voeren is het noodzakelijk om een korte training te volgen (Bransen & Lokman, 2013).

4.3 Model van verslavingsgedrag
Figuur 4.3.1 toont een model van gedrag, COM-B9 (West, 2013). Dit model laat zien hoe gedrag 
op basis van drie noodzakelijke condities ontstaat. Zie ook hulpmiddelenkaart 1 met mogelijke 
risicofactoren. 

Figuur 4.3.1 Model van gedrag (COM-B)
 
Uitgaande van dit model worden middelengebruik en verslaving bepaald door:

-  het gebrek aan capaciteit of vaardigheden om bepaald gedrag te vertonen, zoals 
zelfregulatie, leren van straf, leefregels formuleren en naleven;

-  de gelegenheid die wordt geboden (beschikbaarheid van middelen, geringe kosten van 
het gebruik) en de omgeving waarin iemand verkeert (leeftijdsgenoten die middelen 
gebruiken, de afwezigheid van beschermende factoren zoals een stabiel gezin, succesvol 
onderwijs et cetera). Bronfenbrenner (1979; 1994) heeft deze rol nader uitgewerkt. Volgens 
zijn ecologiemodel hangt gedrag mede af van de omgeving waarin iemand leeft, oftewel de 
ecologie. Voor een jongere zijn dat zijn gezin, familie, leeftijdgenoten, school, werk, buurt en 
de samenleving. Omgekeerd oefent het individu ook invloed uit op deze omgeving. Denk aan 
het opvoedgedrag van ouders dat door het gedrag van een jeugdige wordt beïnvloed;

-  de motivatie, zoals de behoefte aan het dempen van emoties, de behoefte ergens bij te 
horen, de angst voor afkeuring of de verwachting dat het gebruik plezier geeft dan wel het 
sterke verlangen naar het middel (craving) wegneemt.

9  COM staat voor: capaciteit, ‘het in staat zijn tot’ (Engels: capacity, C), gelegenheid of omstandigheid (Engels: 
opportunity, O) en motivatie (Engels: motivation, M). De B staat voor gedrag (Engels: behaviour).

Vaardigheden

Motivatie

Gelegenheid, omgeving

Gedrag
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4.4  Analyse van het middelengebruik, aangrijpingspunten voor 
interventies

Uit het hiervoor gepresenteerde model volgt dat aangrijpingspunten voor interventie te vinden 
zijn in:

-  de vaardigheden van de jeugdige;
-  de omstandigheden/omgeving van de jeugdige;
-  de motivatie van de jeugdige.

In tabel 4.4.1 is uitgewerkt op welke vragen professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming 
antwoord proberen te krijgen in gesprek met jeugdigen en hun ouders. De antwoorden geven 
een leidraad voor een verdere analyse van het gedrag.

Tabel 4.4.1 Vragenlijst Analyse Middelengebruik
(ten behoeve van de analyse van gebruik op basis van het COM-B-model; naar West, 2013)
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 Vragenlijst Analyse Middelengebruik  (§4.4) 1c
Vaardigheden In hoeverre is de jeugdige in staat om het eigen gedrag te 

beïnvloeden?

Kennis en begrip van de gevolgen van het 
gebruik

Wat weet de jeugdige over de gevolgen van het gebruik? Begrijpt 
hij alle informatie?

Zelfregulerende vaardigheden Welke vaardigheden (zoals ‘iets anders gaan doen’) heeft de 
jeugdige om het hoofd te bieden aan de verleiding? Kan hij deze 
vaardigheden in verschillende omstandigheden toepassen?

Weten en begrijpen wat te doen om te 
veranderen

Wat weet de jeugdige over veranderingsstrategieën en de 
hulpbronnen die daarbij kunnen worden gebruikt? In hoeverre 
begrijpt hij deze informatie en kan hij deze in verschillende 
omstandigheden toepassen?

Gelegenheid, omgeving Welke omgevingskenmerken werken bevorderend of 
belemmerend?

Beschikbaarheid van alcohol en drugs Hoe gemakkelijk zijn alcohol of drugs verkrijgbaar? Kan de 
jeugdige ze betalen?

Triggers in de omgeving die aanzetten tot 
gebruik

Ervaart de jeugdige triggers in de omgeving die aanzetten tot 
gebruik (zoals middelengebruik door ouders of vrienden)?

Kenmerken van de omgeving die aanzetten 
tot gedragsverandering

Welke omgevingskenmerken zetten aan tot gedragsverandering 
(zoals middelenbeleid op en rond de school of op de werkplek)?

Motivatie Wat zijn motiverende factoren voor gedragsverandering?

Ideeën over de voor- en nadelen van 
verslavingsgedrag

Welke ideeën heeft de jeugdige over de voor- en nadelen van 
verslaving(sgedrag)? Hoe uitgesproken zijn deze?

Positieve kanten van verslaving(sgedrag) Wat zijn de positieve kanten van verslaving(sgedrag)? Denk aan het 
effect/de roes, sociale status, fysieke effecten.

Negatieve kanten van verslaving(sgedrag) Wat zijn de negatieve kanten van het verslaving(sgedrag)? Denk 
aan verminderde gezondheid, in aanraking komen met justitie, 
bijwerkingen.

Behoeftebevrediging door middelengebruik Aan welke behoefte voldoet het gebruik van het middel (zoals het 
bestrijden van angst, depressie, verveling, eenzaamheid, onrust)? 
Of gebruikt de jeugdige het middel om ontwenningsverschijnselen 
tegen te gaan?

Positieve effecten van andere activiteiten 
dan middelengebruik

Wat zijn de positieve effecten van andere activiteiten dan 
middelengebruik (denk aan sport, sociale contacten, school)? In 
hoeverre conflicteren deze met het middelengebruik?

Ervaren identiteit/zelfbeeld Hoe ervaart de jeugdige de eigen identiteit? Heeft hij een positief 
zelfbeeld? Welk gevoel heeft hij daarbij?

Ervaren identiteit/ zelfbeeld versus 
verslavingsgedrag

Welke invloed heeft het verslavingsgedrag op het ervaren 
zelfbeeld? Welke gevoelens heeft de jeugdige hierbij?
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Motivatie: stadia van gedragsverandering
Motivatie speelt een belangrijke rol bij het bewerkstelligen van gedragsverandering. Prochaska 
en DiClemente (1992) hebben beschreven welke stadia mensen doorlopen voordat zij bereid 
zijn om hun gedrag aan te passen. Zij baseren deze stadia op jarenlang empirisch onderzoek 
bij mensen met allerlei verslavingen, vooral rook-, alcohol- en drugsverslaving. Het bepalen van 
het stadium waarin jeugdigen met risicovol middelengebruik zitten, heeft belangrijke implicaties 
voor de zorgtoewijzing en het behandelingsaanbod dat aan de jeugdigen wordt gedaan. Een 
korte beschrijving van deze stadia van gedragsverandering zijn opgenomen in tabel B.4.1 in 
bijlage 4 bij de onderbouwing van deze richtlijn. Gebruik ook de principes van motiverende 
gespreksvoering. Zie ook hulpmiddelenkaart 6.

4.5 Diagnostiek middelenstoornis
Verreweg de meeste jeugprofessionals zullen niet zelf diagnostiek van een middelenstoornis 
uit voeren. De werkgroep is van mening dat jeugdprofessionals wel kennis moeten hebben 
van de criteria. Juist omdat middelengebruik, middelenmisbruik en ontwikkeling van een 
middelenstoornis zo vaak voorkomen binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming. Om deze 
kennis in deze richtlijn op te nemen is de informatie in deze paragraaf openomen.

Hendriks et al. (2014) hebben een op de DSM-IV gebaseerde vragenlijst aangepast voor 
het diagnosticeren van een middelenstoornis op basis van DSM-5-criteria. De resulterende 
vragenlijst wordt in een interviewformat afgenomen en bestaat uit veertien items die met ja 
of nee kunnen worden beantwoord (zie tabel 4.3.1). Voor elk middel afzonderlijk moeten deze 
vragen worden herhaald.

Tabel 4.5.1 Vragenlijst DSM-5: Stoornis in het gebruik van middelen (Hendriks et al., 2014)10

Heb je in de afgelopen 12 maanden: 
1 regelmatig een sterk verlangen gehad om [-middel-] te gebruiken? ja / nee
2a  regelmatig het verlangen gehad om te stoppen met het gebruik van [-middel-]? ja / nee
2b  zonder succes geprobeerd te stoppen of te minderen met het gebruik van [- middel-]? ja / nee
3  veel tijd besteed aan het gebruik, verkrijgen, of bijkomen van de effecten van [-middel-]? ja / nee
4 vaak meer of langer [-middel-] gebruikt dan je van plan was? ja / nee
5a gemerkt dat je veel meer [-middel-] nodig had om hetzelfde effect te bereiken? ja / nee
5b gemerkt dat dezelfde hoeveelheid [-middel-] minder effect op je had dan daarvoor? ja / nee
6a je ziek of onwel gevoeld als je probeerde te stoppen of minderen met [-middel-]? ja / nee
6b [-middel-] gebruikt om te voorkomen dat je je ziek of onwel zou gaan voelen? ja / nee
7  toch [-middel-] gebruikt terwijl je wist dat het gezondheidsproblemen of emotionele of 

psychische problemen bij je veroorzaakte?
ja / nee

8  toch [-middel-] gebruikt terwijl je wist dat dat problemen gaf met je familie, vrienden op je werk 
of op school?

ja / nee

9  door je gebruik van [-middel-] belangrijke activiteiten moeten opgeven of sterk verminderen, 
zoals sport, werk, omgaan met vrienden of familie?

ja / nee

10  door je gebruik van [-middel-] regelmatig je werkzaamheden op school, op je werk of thuis niet 
goed kunnen doen?

ja / nee

11  meer dan eens [-middel-] gebruikt in situaties waarin dat gevaarlijk was, bijvoorbeeld bij het 
besturen van een scooter of auto, of het bedienen van een machine terwijl je onder invloed was?

ja / nee

10  Om de diagnose ‘middelenstoornis’ te krijgen moet de cliënt volgens de DSM-5 twee of meer van de elf criteria 
in de voorgaande twaalf maanden hebben vertoond. Tel alle vragen die met ‘ja’ beantwoord zijn op. Reken voor 
een ‘ja’ antwoord op de vragen 2a en/of 2b één punt, net als voor de vragen 5a en/of 5b en de vragen 6a en/of 6b. 
De somscore kan dus variëren van 0 tot 11. Voor uitgebreidere diagnostiek kan worden doorverwezen naar de 
verslavingszorg, waar met het diagnostisch instrument MATE-Y het middelengebruik nader kan worden vastgesteld.
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Aanbevelingen
-  Bespreek het middelengebruik structureel, in elk gesprek, vanaf het eerste gesprek met  

jeugdige en de ouders (onderdeel van het intakeformulier);
-  Ga met de ouders standaard in gesprek over middelengebruik, ook als hun kind (nog)  

niet met middelen in aanraking is gekomen;
-  Ondersteun ouders in het signaleren van middelengebruik bij hun kind, en het omgaan
 daarmee;
-  Leer ouders gespreksvaardigheden aan om middelengebruik op een open en niet-
 veroordelende manier ter sprake te brengen.
-  Kijk naar:
 - de hoeveelheid en frequentie van gebruik, rekening houdend met de leeftijd;
 - de motieven, omstandigheden en gevolgen van het middelengebruik.
  Dit om vast te stellen of het middelengebruik dermate risicovol is dat verdere diagnostiek 

en monitoring nodig zijn. 
-  Screen op middelengebruik met de SMA en de CRAFFT, en gebruik voor jeugdigen met  

een lichte verstandelijke beperking (LVB) de SumID-Q. Screen tijdens het diagnostische 
proces, aan het begin van de behandeling, bij evaluatiemomenten, en bij signalen van 
mogelijk middelengebruik. Met andere woorden: gebruik de genoemde instrumenten 
structureel in de behandeling en begeleiding van jeugdigen binnen de jeugdhulp en 
jeugdbescherming (zie ook de werkkaarten 1 en 2).

-  Bij een positieve score op de SMA en/of de CRAFFT of bij een positieve score op de 
SumID-Q: inventariseer en analyseer de vaardigheden, omstandigheden/omgeving 
en motivatie rondom het middelengebruik. Gebruik hiertoe de Vragenlijst Analyse 
Middelengebruik. De antwoorden bieden verschillende aangrijpingspunten voor 
interventies.

-  Hanteer het model voor de stadia van gedragsverandering om jeugdigen aan te moedigen 
en te helpen veranderen. Gebruik dit model in gesprek met de jeugdige en zijn ouders, 
maar ook in overleg met het multidisciplinaire team om daarbinnen de benaderingswijze 
af te stemmen.

-  Wanneer via een open gesprek en screening niets blijkt van problematisch 
middelengebruik, maar er zijn toch vermoedens dat een jeugdige problemen met 
middelen heeft, let dan op signalen zoals weergegeven op hulpmiddelenkaart 2.  
Indien de signalen erop wijzen dat inderdaad van problematisch middelengebruik  
sprake is, stel het middelengebruik dan op korte termijn opnieuw aan de orde.
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Hoofdstuk 5 

Selectieve en  
geïndiceerde preventie
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Kernaanbevelingen:
Zorg dat je de technieken van motiverende gespreksvoering beheerst en toepast. 

5.1 Werkzame elementen van verslavingspreventie
Dit hoofdstuk gaat in op de vraag welke bewezen effectieve preventieprogramma’s voor de 
jeugdhulp en jeugdbescherming beschikbaar zijn om problematisch middelengebruik bij 
jeugdigen met een verhoogd risico te voorkomen. Preventie bij jeugdigen met een verhoogd 
risico noemen we selectieve preventie. Het gaat dan om jeugdigen die een positieve score 
hebben op de SMA (zie hoofdstuk 4). Bij die jeugdigen wil je verdere ontwikkeling van 
problematisch middelengebruik voorkomen.

Preventie bij jeugdigen die wel klachten of symptomen hebben maar niet voldoen aan de 
diagnostische criteria voor een stoornis, noemen we geïndiceerde preventie. Dit is in feite 
vroeginterventie. Daarbij gaat het om jeugdigen die een positieve score hebben op zowel de 
SMA als de CRAFFT (zie hoofdstuk 4), maar die (nog) niet voldoen aan de diagnose van een 
middelengebonden stoornis.

Preventie van middelengebruik bij jeugdigen kan vorm krijgen door beleid (denk aan regels rond 
gebruik) en door vroegsignalering (met daarop volgend geïndiceerde preventie). Op individueel 
niveau moet selectieve en geïndiceerde preventie kennis, verwachtingen, houdingen, intenties, 
motivatie en vaardigheden veranderen, zodat jeugdigen gemotiveerd en in staat zijn van 
middelengebruik af te zien of hun middelengebruik te minderen.

In het Basisaanbod Preventie (Oudejans & Spits, 2013) is een overzicht te vinden van interventies 
ten behoeve van de huidige verslavingspreventie in Nederland en van de evidentie hiervoor. 
Voordat we ingaan op beschikbare preventieprogramma’s worden in deze paragraaf eerst de 
werkzame elementen van verslavingspreventie besproken.

Effectieve componenten van selectieve preventie
Er is weinig bewezen effectief aanbod van selectieve preventie voor risicogroepen. De 
onderzoeken die er zijn laten beperkte of geen effecten zien. Volgens Van Deursen (in Zoon, 
2012) zijn er wel aanwijzingen dat interventies gericht op de risicovolle kenmerken van jeugdigen 
effectief kunnen zijn in het verminderen van het alcoholgebruik. Dit is ook door anderen 
aangetoond (Conrod, Stewart, Comeau & Maclean, 2006, zie Oudejans & Spits, 2013; Lammers, 
Goossens, Lokman, Monshouwer, Lemmers, et al., 2011; Conrod, O’Learry-Barret, Newton, 
Topper, Castellanos-Ryan, et al., 2013).

Effectieve componenten van geïndiceerde preventie
Met geïndiceerde preventieprogramma’s wordt geprobeerd jeugdigen te motiveren om te 
veranderen. De sterkste effecten worden behaald wanneer motiverende gespreksvoering 
gecombineerd wordt met feedback over het middelengebruik, waarbij tevens een vergelijking 
wordt gemaakt met het middelengebruik van andere jeugdigen (normatieve feedback).
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Feedback past goed binnen e-health interventies: een advies op maat zonder tussenkomst van 
een hulpverlener, via internet. Daarvoor lijken jeugdigen bij uitstek geschikt, niet alleen vanwege 
de rol die internet in hun generatie speelt, maar ook vanwege de anonimiteit en de online 
beschikbaarheid. Over de effectiviteit van feedback via dit medium is echter nog weinig bekend 
(Cuijpers, Scholten & Conijn, 2006; Oudejans & Spits, 2013).

Motiverende gespreksvoering
Omdat motiverende gespreksvoering (Bartelink,2013; Schippers & De Jonge, 2002; Miller & 
Rollnick, 2002; zie ook bijlage 1) een veelgebruikte en effectieve methode is om cliënten te 
stimuleren hulp te zoeken voor hun problemen of hun gedrag te veranderen, staan we hier stil 
bij deze techniek. Motiverende gespreksvoering als geprotocolleerde interventie en techniek 
onderscheidt zich van ‘motiveren’ in het algemeen spraakgebruik. Motiverende gespreksvoering 
vereist scholing/training en onderhoud daarvan. Binnen Nederland zijn diverse routes 
beschikbaar om de benodigde kennis en competenties te verwerven.

Motiverende gespreksvoering (Miller & Rollnick, 1991) is een cliëntgerichte benadering van 
hulpverlening zoals onder andere ontwikkeld door Carl Rogers (Rogers, 1959). Motiverende 
gespreksvoering onderscheidt zich van ‘motiveren’ in het normale spraakgebruik. Uit onderzoek 
blijkt dat motiverende gespreksvoering gedragsverandering tot stand kan brengen bij mensen 
met risicovol middelengebruik of stoornissen in het gebruik van middelen (NJi, 2015). Een 
empathische en motiverende houding van hulpverleners zorgt ervoor dat cliënten actiever 
betrokken zijn bij de behandeling die zij krijgen aangeboden. Hierdoor boekt de hulpverlener 
betere resultaten. In bijlage 1 is aanvullende informatie opgenomen over motiverende 
gespreksvoering. En op hulpmiddelenkaart 6 zijn de basisprincipes van motiverende 
gespreksvoering weergegeven.

In de teksten over signalering, screening en diagnostiek en in de teksten over behandeling komt 
motiverende gespreksvoering nadrukkelijk naar voren. De werkgroep stelt nadrukkelijk dat 
motiverende gespreksvoering een basiscompetentie is voor jeugdprofessionals bij alle stappen 
in het traject rondom middelengebruik: signalering, screening, diagnostiek, zorgtoewijzing, 
preventie, begeleiding en behandeling.

Van groot belang is het om te vermelden dat het niet genoeg is om kennis te nemen van de 
informatie in de bijlage en op hulpmiddelenkaart 6. Gedegen training en onderhoud van de 
geleerde vaardigheden zijn een vereiste om de aanbevelingen van deze richtlijn toe te kunnen 
passen. Minimaal een basistraining is noodzakelijk, met een regelmatige opfriscursus, voor 
elke jeugdprofessional die betrokken is bij signalering, screening, diagnostiek, begeleiding en 
behandeling van jeugdigen met risicovol middelengebruik in de jeugdhulp en jeugdbescherming.
Motiverende gespreksvoering kan ook worden ingezet bij jeugdigen met LVB. 
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5.2 Selectie van preventieprogramma’s 
Dit hoofdstuk bevat een overzicht van aanbevolen programma’s en interventies. De keuze voor 
programma’s en interventies die toepasbaar zijn binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming 
is hoofdzakelijk gebaseerd op de Databank Effectieve Jeugdinterventies (DEJ) van het NJi en 
betreft:

-  selectieve preventie (SP). Het gaat hierbij dus om programma’s ter voorkoming en uitstel van 
middelengebruik bij jeugdigen die een grotere kans lopen problemen met middelengebruik 
te ontwikkelen dan anderen. Deze programma’s worden meestal op groepsniveau 
aangeboden, veelal door of in samenwerking met de jeugdhulp en jeugdbescherming. Onder 
deze categorie vallen ook programma’s op organisatieniveau, waarbij het gaat om beleid, 
regels, kennis en houding van medewerkers;

-  geïndiceerde preventie (GP) oftewel vroeginterventie. Dit zijn dus interventies om een 
toename in gebruik dan wel het ontstaan van problematisch middelengebruik te voorkomen.

De interventies zijn door de onafhankelijke Erkenningscommissie ( Jeugd(interventies 
beoordeeld op effectiviteit. Deze beoordeling is onderverdeeld in vier niveaus, volgens de 
criteria van de Erkenningscommissie ( Jeugd)interventies:

1. Goed onderbouwd;
2. Effectief volgens eerste aanwijzingen;
3. Effectief volgens goede aanwijzingen;
4. Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Daarnaast zijn interventies opgenomen die afkomstig zijn uit de databank (I-database) van het 
Centrum Gezond Leven van het RIVM en het overzicht van erkende gedragsinterventies van de 
Erkenningscommissie Justitiële Gedragsinterventies.

In hoofdstuk 6 (over behandelinterventies) zal blijken dat maar weinig onderzoek is gedaan 
naar het effect van interventies op de doelgroep van deze richtlijn. De meeste interventies 
halen daardoor hooguit niveau 1 van effectiviteit (goed onderbouwd). De keuze voor het 
opnemen van interventies in deze richtlijn wordt daardoor in grote mate bepaald door 
praktijkkennis over bijvoorbeeld de uitvoerbaarheid, het succes waarmee interventies zijn 
geïmplementeerd en de mate waarin interventies passen bij de verschillende settings van de 
jeugdhulp, de jeugdbescherming en het speciaal onderwijs. Wanneer voor een specifieke setting 
maar één interventie beschikbaar is, dan zal deze worden aanbevolen mits de interventie op 
minimaal niveau 1 effectief is. Korte beschrijvingen van de interventies zijn in bijlage 2 van de 
onderbouwing opgenomen, uitgebreidere beschrijvingen zijn te vinden in hoofdstuk 5 van de 
onderbouwing.

Bij een aantal interventies is een overlap met het speciaal onderwijs zichtbaar. De medewerkers 
die bij het speciaal onderwijs betrokken zijn kunnen hun voordeel doen met deze richtlijn. 
Zij dienen echter wel rekening te houden met het feit dat de richtlijn niet specifiek voor deze 
doelgroep is geschreven.
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Aanbevelingen
-  Gebruik bij zowel selectieve als geïndiceerde preventie motiverende gespreksvoering 

en geef feedback op het middelengebruik. Maak daarbij een vergelijking met het 
middelengebruik van andere jeugdigen (geef dus normatieve feedback).

-  Gebruik die preventieprogramma’s die geëigend zijn voor de doelgroep en de setting (zie 
werkkaart 2 weergegeven in tabel 5.1 en bijlage 4 van de onderbouwing).

-  Zet selectieve preventieprogramma’s in bij jeugdigen die een positieve score hebben op 
de SMA.

-  Zet geïndiceerde preventieprogramma’s in bij jeugdigen die een positieve score hebben 
op zowel de SMA als de CRAFFT.

Figuur 5.1 Overzicht preventieprogramma’s, selectief en geïndiceerd
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Hoofdstuk 6 

Behandeling
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Kernaanbevelingen
-  Draag er zorg voor dat behandelinterventies, naast motiverende gespreksvoering,  

één of meer van de volgende elementen bevatten:
 - cognitieve gedragstherapie;
 - contingency management;
 - systeembehandeling.

6.1 Algemene werkzame elementen van behandelinterventies
In deze paragraaf bespreken we de werkzame elementen van behandelingen gericht op het 
verminderen of stoppen van problematisch middelengebruik. De werkzame elementen uit 
de behandelinterventies (zie paragraaf 6.2) zijn doorgaans terug te voeren op vier typen 
behandelingen:

-  motiverende gespreksvoering;
-  cognitieve gedragstherapie;
-  contingency-management;
-  systeembehandeling.

 
Ook wordt enige aandacht besteed aan urinetesten. Zulke testen kunnen ook als interventie 
worden ingezet.

N.B. Er is nog weinig onderzoek naar de effectiviteit van de aanbevolen interventies die in deze 
richtlijn zijn opgenomen. Dit onderzoek is gewenst voor de nabije toekomst.

1. Motiverende gespreksvoering
Deze techniek is in hoofdstuk 5, paragraaf 5.1, besproken, en wordt zowel binnen als buiten de 
verslavingszorg veel toegepast (zie ook bijlage 1).

2. Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een interventie die bij een breed scala aan psychische 
aandoeningen relatief succesvol wordt toegepast. CGt is een verzamelnaam voor een aantal 
interventies die cognitieve en gedragstherapeutische interventies combineren. Cognitieve 
therapie is een behandelvorm die ervan uitgaat dat stoornissen ontstaan doordat mensen 
bepaalde opvattingen over gebeurtenissen hebben die nauw samenhangen met sterke 
emoties en disfunctioneel gedrag. Gedragstherapie gaat ervan uit dat ongewenst gedrag 
vaak een aangeleerde, niet-werkende manier is om met problemen om te gaan, en dat ander 
gedrag aangeleerd kan worden om effectiever met problemen om te gaan. De grondleggers 
van cognitieve gedragstherapie zijn Beck en Ellis (Beck, Wrights, Newman & Liese, 1993; Ellis, 
McInerney, DiGiuseppe & Yeager, 1988; Beck, 1976; Ellis, 1962). CGt voor de behandeling van 
problematisch middelengebruik is gebaseerd op de leertheorie (zie paragraaf 2.4) en is erop 
gericht om de positieve verwachtingen die mensen van middelengebruik hebben af te laten 
nemen (Moos, 2007).
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Sociale vaardigheidstraining en zelfcontroletraining zijn de meest effectieve CGt-interventies 
(Van den Brink, Van Bueren, Drenthen, Fischer, Van de Glind et al., 2009; APA, 2006; Rietdijk, 
2002). Cliënten verwerven hierbij sociale vaardigheden, ze leren hoe ze interpersoonlijke relaties 
kunnen vormen en behouden, ze leren voor zichzelf op te komen (assertiviteit), en hoe ze 
middelengebruik of delinquent gedrag kunnen weigeren.

3. Contingency-management
Bij gedragstherapie in het algemeen gaat het kort gezegd over het belonen van gewenst 
gedrag en het intrekken van privileges bij ongewenst gedrag. Het geven van punten waarmee 
beloningen verdiend kunnen worden, is een manier om positieve feedback te geven (Slot & 
Spanjaard, 1999). Maar bijvoorbeeld in residentiële settingen is de valkuil dat de technieken van 
belonen en straffen gericht zijn op het disciplineren en handhaven van de orde in de leefgroep, 
in plaats van op het stimuleren van ander gedrag.

In Nederland is één onderzoek gedaan waarin gebruik van een puntensysteem in de leefgroep 
vergeleken is met de reguliere aanpak in leefgroepen (Kok, Menkehorst, Naayer & Zandberg, 
1991). Het onderzoek naar dit Residentieel Gedragstherapeutisch Programma laat zien dat bij 
de jeugdigen in de leefgroep met dit programma de gedragsproblemen en het middelengebruik 
meer afnamen en de sociale vaardigheden meer toenamen dan bij een vergelijkbare groep 
jeugdigen in een reguliere behandelgroep (Boendermaker, Van Rooijen & Berg, 2012).

Contingency-management is een specifieke vorm van gedragstherapie. Het is een interventie 
die is ontwikkeld ten behoeve van de volwassen verslavingszorg. Hier wordt het clean/nuchter 
blijven beloond met geld/cadeaubonnen.

4. Systeembehandeling
Zoals al in de inleiding op deze richtlijn is aangegeven, is samenwerking tussen 
jeugdprofessional, de jeugdige en de ouders van groot belang. De jeugdprofessional neemt 
dan ook het initiatief om de jeugdige en de ouders uit te nodigen om actief deel te nemen aan 
de diverse onderdelen en aan besluitvorming in het gehele traject. Van belang is om hierbij de 
aandacht behalve op het gezinssysteem ook op systemen buiten het gezin te richten.

Bij systeeminterventies staat de samenwerking tussen professional, ouders en jeugdige 
centraal. Twee systeeminterventies richten zich, naast op andere gedragsproblemen, ook op 
middelengebruik en hebben hier ook positieve effecten op: MDFT (Multi Dimensional Family 
Therapy) en MST (Multisysteem Therapie). 
MDFT is een ambulante systeemtherapie aangevuld met bemoeizorg. De interventie richt zich 
op jongeren tussen de 12 en 19 jaar die probleemgedrag vertonen als het overmatig gebruik 
van drugs en/of alcohol, criminaliteit en spijbelen en die daarnaast vaak gedrags- of psychische 
stoornissen vertonen. Het doel van MDFT is het realiseren van een verslavingsvrije leefstijl 
zonder probleemgedrag, en het verminderen van het risico op (strafrechtelijke) recidive. Een 
MDFT-traject neemt zes maanden in beslag, met twee tot drie sessies per week. Uit onderzoek 
komt onder meer naar voren dat deelname aan MDFT het gebruik en de afhankelijkheid van 
cannabis, alcohol en andere middelen vermindert.  De interventie is erkend als ‘effectief 
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volgens sterke aanwijzingen’. Zie voor meer informatie https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-
Effectieve-Jeugdinterventies/Multidimensionele-familietherapie-(MDFT). 

Multisysteem Therapie (MST) is een intensieve ambulante behandeling voor jongeren van 12 
tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen bij wie plaatsing dreigt in de (gesloten) jeugdzorg 
of een justitiële jeugdinrichting. Vaak is er sprake van een combinatie van verschillende 
gedragsproblemen, zoals agressie, spijbelen, plegen van delicten, weglopen, drugsgebruik 
en omgang met verkeerde vrienden. Het doel van MST is het terugdringen van de ernstige 
gedragsproblemen en zorgen dat het gezin en zijn omgeving in staat zijn eventuele 
toekomstige problemen zelfstandig het hoofd te bieden. De behandeling duurt gemiddeld 3 
tot 5 maanden en betrekt alle systemen rondom de jongere (familie, school, buurt, vrienden), 
waarbij het gezin altijd (24/7) een therapeut ter beschikking heeft. MST heeft een uitgebreid 
kwaliteitsbewakingssysteem waarin behandelresultaten worden gemeten. Onderzoek naar MST 
geeft sterke aanwijzingen dat de interventie op de lange termijn effectief is in het verbeteren 
van opvoedvaardigheden en het verminderen van ernstige gedragsproblemen, waaronder 
middelenmisbruik. De interventie is erkend als ‘effectief volgens sterke aanwijzingen’. Zie voor 
meer informatie https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-
interventies-Multisysteem-Therapie-(MST). 

5. Toepassing van urine- en blaastest
De motivatie en vooral het vertrouwen in de eigen vaardigheden om het gedrag te veranderen 
kan ondersteund worden door controlemaatregelen, zoals urine- en blaastesten. Voor 
sommige jeugdigen is deze stimulans nodig om op een bepaald moment niet te gaan gebruiken. 
Dit geldt vooral in de beginfase, wanneer de jeugdigen de eerste stappen zetten om hun 
middelengebruik te veranderen. Dergelijke maatregelen kunnen echter alleen tot steun 
zijn indien zij ook werkelijk als steun worden ervaren door de jeugdigen, en niet als straf of 
uitsluitingscriterium. Als uit een urinetest middelengebruik blijkt, leidt dit tot een stevig gesprek 
en wellicht een evaluatie van de haalbaarheid van de gestelde doelen (practice-based).

Een flexibel gebruik van urinetesten kan twee doelen dienen:
-  vrijwillig is het een manier voor jeugdigen om te bewijzen geen drugs te hebben gebruikt;
-  vrijwillig is het een manier om jeugdigen aan te tonen dat het stoppen met gebruik zichtbaar 

wordt in de testuitslagen (positieve prikkel).
Bij cannabis heeft de urinetest wel haken en ogen, want de uitslag is niet altijd duidelijk. Een 
goed laboratorium geeft ook advies bij de uitslag.

https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Multidimensionele-familietherapie-(MDFT)
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Multidimensionele-familietherapie-(MDFT)
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies-Multisyste
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies-Multisyste
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6.2 Behandelinterventies
In bijlage 4 van de onderbouwing is een overzicht opgenomen van aanbevolen programma’s 
en interventies. De keuze voor programma’s en interventies die toepasbaar zijn binnen 
de jeugdhulp en jeugdbescherming is hoofdzakelijk gebaseerd op de Databank Effectieve 
Jeugdinterventies (DEJ) van het NJi en betreft behandelinterventies om problematisch 
middelengebruik te behandelen, veelal uitgevoerd in de verslavingszorg of in samenwerking met 
de verslavingszorg. Omdat het roken van tabak (vooral op zeer jeugdige leeftijd) een risicofactor 
is voor problematisch middelengebruik, zijn interventies gericht op het stoppen met roken ook 
in het overzicht opgenomen.

De interventies zijn door de onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies beoordeeld op 
effectiviteit (zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.2 van de onderbouwing). Daarnaast zijn interventies 
opgenomen die afkomstig zijn uit de databank van het Centrum Gezond Leven van het RIVM 
en het overzicht van erkende gedragsinterventies van de Erkenningscommissie Justitiële 
Gedragsinterventies.

De werkgroep stelt vast dat er erg weinig onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van de hier 
aan bod komende interventies. Dit onderzoek is voor de nabije toekomst hard nodig.
Het kan voorkomen dat in de ene gemeente bepaalde interventies wel worden aangeboden 
en in de andere gemeente niet. Ook kan het aanbod binnen gemeenten per jaar verschillen. 
Bovendien kan het voorkomen dat aanbevolen interventies (voor onbepaalde tijd) helemaal niet 
beschikbaar zijn. Zoek in zo’n geval naar alternatief aanbod dat gericht is op beschermende of 
risicofactoren bij het gezin. Meld daarnaast lacunes in het hulpaanbod bij de manager van de 
jeugdhulpinstelling. Gebruik deze Richtlijn Middelengebruik voor jeugdhulp en jeugdbescherming 
daarbij als onderbouwing.

Aanbevelingen
-  Gebruik voor het maken van een keuze in behandelinterventies werkkaart 3  

(weergegeven als figuur 6.1), en de beschrijvingen in paragraaf 6.1 (werkzame principes) 
en bijlage 4 van de onderbouwing.

-  Werk liefst systeemgericht, aansluitend op de eigen kracht van cliënten en gezinnen. 
Besteed daarbij ook aandacht aan de terreinen die buiten het gezin liggen, zoals school, 
werk en vrije tijd.

-  Indien aanbevolen interventies in een gemeente niet beschikbaar zijn: zoek 
naar een alternatief aanbod op basis van deze richtlijn en meld de lacunes bij de 
jeugdhulpinstelling.
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Figuur 6.1 Overzicht behandelinterventies ambulant en residentieel11

11   Zie voor meer informatie en updates de interventiematrix in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (https://
www.nji.nl/nl/Databank/Interventies-bij-veelvoorkomende-vragen-en-problemen). Voor tien veelvoorkomende vragen 
en problemen bij opgroeien en opvoeding, waaronder ook rond ‘experimenteren tot middelenmisbruik’, brengt dit 
overzicht het landelijk aanbod van erkende interventies in beeld.

Residentieel
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Vrijwillig kader
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Ambulant

Gedwongen kader
Jongeren met LVB q   Jongeren algemeen q

Gezin, ouders q
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Plus
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https://www.nji.nl/nl/Databank/Interventies-bij-veelvoorkomende-vragen-en-problemen
https://www.nji.nl/nl/Databank/Interventies-bij-veelvoorkomende-vragen-en-problemen
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Hoofdstuk 7 

Basishouding  
en competenties 
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Kernaanbevelingen:
-  Rook niet in de nabijheid van jeugdigen en/of hun ouders. Wees je, los van de schade die 

ook passief roken met zich meebrengt, bewust van de boodschap die je afgeeft wanneer 
je dit wel doet, zeker in het licht van de risico’s die middelen gebruikende jeugdigen in 
de jeugdhulp en jeugdbescherming lopen. Bedenk alternatieven voor de rookpauze als 
dat doorgaans het moment is om informele gesprekken te voeren. Ga bijvoorbeeld een 
wandeling maken of ga samen sporten.

-  Wees je bewust van je eigen visie op middelengebruik en van je eigen manier van  
omgaan met verslavende middelen. Praat hierover binnen je eigen team.

-  Realiseer je in je contacten met jeugdigen (en in multidisciplinair overleg over jeugdigen) 
het volgende: gedogen of negeren van middelengebruik is geen optie, het weigeren van 
verdere begeleiding of behandeling vanwege middelengebruik evenmin.

-  Verwijs door naar de verslavingszorg wanneer er sprake is van:
 - ernstige onthoudingsverschijnselen bij stoppen of minderen van gebruik, en/of
 - ernstig, herhaaldelijk agressief gedrag samenhangend met middelengebruik, en/of
 -  ernstige symptomen van psychopathologie in combinatie met een stoornis in het 

gebruik van middelen, zoals psychotische symptomen, en/of
 -  een belemmering van de reguliere begeleiding of behandeling in de jeugdhulp en 

jeugdbescherming ten gevolge van middelengebruik en daaraan verbonden problemen 
als geheugenproblemen.

In dit hoofdstuk bespreken we de basishouding en competenties van de professionals binnen de 
jeugdhulporganisaties. De inzichten die in dit hoofdstuk aan de orde komen zijn hoofdzakelijk 
practice-based. Zie hiervoor ook hulpmiddelenkaarten 3 en 4.

7.1 Waarden en normen van de professional
Normen middelengebruik
De eigen normen van de jeugdprofessional met betrekking tot middelengebruik horen 
regelmatig onderwerp van gesprek te zijn. Elke individuele medewerker binnen de jeugdhulp en 
jeugdbescherming dient zich bewust te zijn van zijn mening over middelengebruik, en van zijn 
eigen middelengebruik en/of -misbruik. Als je als hulpverlener zelf vanaf twaalfjarige leeftijd rookt, 
reageer je mogelijk meer vergoelijkend op rokende cliënten dan een niet-rokende medewerker 
(of juist extra kritisch). Belangrijk is dat je hierover in gesprek gaat met elkaar, binnen het team en 
binnen de organisatie.

Voorbeeldfunctie hulpverleners
Wanneer je als professional het roken (of ander middelengebruik) wilt ontmoedigen en 
bespreekbaar wilt maken, zoals in deze richtlijn wordt voorgeschreven, hoor je zelf het goede 
voorbeeld te geven. Dit betekent bijvoorbeeld: niet roken in de nabijheid van de cliënten. Bedenk 
alternatieven voor de rookpauze als dat doorgaans het moment is om informele gesprekken te 
voeren. Ga bijvoorbeeld een wandeling maken of samen sporten.
7.2 Kennis, competenties en scholing
Kennis van jeugdigen en middelen(gebruik)
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Hoeveel en welke competenties een jeugdprofessional moet hebben is afhankelijk van de 
functie. Een raadsonderzoeker heeft andere competenties nodig dan een pedagogisch 
medewerker in een residentiële setting of een gezinsvoogd. De werkgroep is echter van mening 
dat kennis over middelen en middelengebruik onder jeugdigen behoort tot het basispakket van 
elke jeugdprofessional. Als deze achtergrond ontbreekt, dient de medewerker deze leemte in 
kennis door scholing aan te vullen.

Van belang is dat jeugdprofessionals hun kennis vergroten over middelen(gebruik) en het 
signaleren van gebruik. Online is vrijwel alle informatie te vinden (zie bijvoorbeeld www.
drugsinfo.nl). In de huidige opleiding van jeugdprofessionals zou extra aandacht moeten worden 
besteed aan het herkennen van middelengebruik, al dan niet in combinatie met psychische 
problemen en/of LVB, waarbij de aanbevelingen in deze richtlijn aan bod dienen te komen.

Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering behoort tot de basiscompetenties voor jeugdprofessionals 
die met signalering, screening, diagnostiek, begeleiding en behandeling van (problematisch) 
middelengebruik te maken hebben. Dat zijn dus alle jeugdprofessionals.

Tot op heden lijkt het thema middelengebruik nog niet een van de thema’s waarin medewerkers 
frequent (bij)geschoold worden. Ook in het Competentieprofiel Jeugdzorgwerker wordt weinig 
aandacht aan dit onderwerp besteed (Zwikker, Hens, Van de Haterd & Uyttenboogaart, 2009). 
Aandacht wordt wel besteed aan gedragsproblemen, maar niet aan middelengebruik als 
mogelijk onderliggende oorzaak. Hulpverleners koppelen gedragsveranderingen niet altijd aan 
mogelijk middelengebruik. Daardoor richten zij zich vooral op de gedragsverandering en niet op 
de mogelijke onderliggende middelenproblematiek. Gedragsveranderingen moeten meer als 
signaal voor mogelijk middelengebruik worden gezien.

7.3  Aanpak middelengebruik: zelf afhandelen, samenwerken of 
doorverwijzen

Samenwerking met jeugdige en het systeem
Ondersteun de ouders bij:

-  het krijgen van een realistische kijk op middelengebruik, onder andere door ze te informeren 
over experimenteergedrag, problematisch gebruik en verslaving;

-  het verzamelen van informatie. Wijs ouders op online informatiebronnen zoals de 
Alcoholinfolijn en de Drugsinfolijn waarmee ouders (en jeugdigen) anoniem kunnen bellen en 
chatten;

-  het verkrijgen van handvatten om met hun kind over middelengebruik te praten, ook 
als een jeugdige (nog) niet in aanraking komt met middelen. Wijs op websites als www.
hoepakjijdataan.nl, www.uwkindenalcohol.nl, www.uwkindenroken.nl en www.uwkindenblowen.
nl.

In de samenwerking kan een hulpverlener voor een dilemma komen te staan. In de praktijk 
komt het namelijk regelmatig voor dat een minderjarige niet wil dat de ouders op de hoogte 
gesteld worden van het middelengebruik, terwijl de ouders er recht op hebben hierover 

http://www.drugsinfo.nl
http://www.drugsinfo.nl
http://www.hoepakjijdataan.nl
http://www.hoepakjijdataan.nl
http://www.uwkindenalcohol.nl
http://www.uwkindenroken.nl
http://www.uwkindenblowen.nl
http://www.uwkindenblowen.nl
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geïnformeerd te worden. Hulpverleners hebben dus enerzijds te maken met (medische) 
geheimhoudingsplicht, maar ouders hebben op grond van het Nederlandse recht in beginsel 
recht op informatie over de gezondheidstoestand en de behandeling van hun minderjarige kind 
onder de zestien jaar (artikel 7:488 lid 1 jo. artikel 7:457 lid 3 BW). Voor minderjarigen onder de 
zestien jaar moeten ouders met gezag namelijk toestemming geven voor een geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (artikel 7:450 lid 2 BW). Deze toestemming moeten ouders 
weloverwogen kunnen verlenen, waartoe adequate informatie van de kant van de hulpverlener 
noodzakelijk is. 

Wanneer een jongere in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar niet wil dat informatie wordt 
verstrekt (deze jongeren kunnen ook weigeren om toestemming te geven) moet worden 
afgewogen of de jongere zwaarwegende belangen heeft die dit rechtvaardigen ten aanzien van 
de ouder zonder gezag (ex artikel 1:377c BW). Aangezien voor jeugdigen jonger dan zestien jaar 
de toestemming van de ouders voor een behandeling vereist is (artikel 7:457 lid 3 jo. 7:450 BW) 
moet aan de ouders wel informatie worden verstrekt.

In de wet staat dat de hulpverlener het inlichten van ouders/voogden achterwege mag laten 
als dat in strijd zou zijn met goed hulpverlenerschap, bijvoorbeeld als het informeren van de 
ouders/voogden in strijd is met het belang van de jeugdige (artikel 7:457 lid 3 jo. artikel 7:453 
BW). Het informeren van ouders/voogden kan achterwege blijven als de informatieverstrekking 
de behandelrelatie zou benadelen. Bijvoorbeeld in het geval van een psychiatrische behandeling 
van de jeugdige, die verband houdt met de problematische relatie met de ouders/voogden. 

Het informeren van ouders/voogden mag eveneens achterwege blijven als de jeugdige daar 
uitdrukkelijk om vraagt. Ook hier moet als goed hulpverlener worden gehandeld. Dit betekent 
dat hulpverleners vanaf de intake met jongeren moeten bespreken (soms onderhandelen) wat 
wel of niet aan de ouders of verzorgers verteld wordt en ook ‘wie wat wanneer’ vertelt.
Voor een jongere van zestien jaar of ouder geldt dat hij toestemming moet geven om informatie 
te verstrekken (artikel 7:447 jo. 7:457 BW). Het maakt daarbij niet uit of de ouder het gezag heeft 
of niet. 

Naast het opstarten en uitvoeren van behandelafspraken is het ook van belang de voortgang 
te evalueren, en indien mogelijk de behandeling af te sluiten. Daarbij wordt geadviseerd om na 
te gaan of de jeugdige steun ervaart van zijn omgeving om het gewenste gedrag vol te houden. 
Daarnaast doet de hulpverlener er goed aan met de jeugdige te praten over zijn motivatie te 
bespreken, en te bespreken wat de jeugdige doet in situaties waarin de drang bestaat om te 
gebruiken.

Samenwerking met de verslavingszorg
In hoofdstuk 8 komt aan de orde dat een integraal aanbod, waarin jeugdhulp (inclusief jeugd-
ggz) en verslavingszorg onder één dak worden aangeboden, wenselijk is. Wanneer het integrale 
aanbod nog niet haalbaar is, is het raadzaam om te werken met aandachtsfunctionarissen.
Dit alles om problematisch middelengebruik zo vroeg mogelijk te signaleren en aan te 
pakken. De daadwerkelijke diagnose van middelengebonden stoornissen wordt gesteld door 
een verslavingsdeskundige uit de verslavingszorg. Is er sprake van zo’n stoornis, dan is de 
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verslavingszorg ook verantwoordelijk voor de behandeling ervan. Het is essentieel om te weten 
wie wat doet zodat de taken goed op elkaar kunnen worden afgestemd.

Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij verwijzing naar de verslavingszorg 
noodzakelijk is. De werkgroep stelt hiertoe de volgende indicaties voor:

-  ernstige onthoudingsverschijnselen bij stoppen of minderen van gebruik;
-  ernstig, herhaaldelijk agressief gedrag, samenhangend met middelengebruik;
-  ernstige symptomen van psychopathologie in combinatie met een stoornis in het gebruik van 

middelen, zoals psychotische symptomen.

Stoplichtmodel
In de samenwerking tussen jeugdverslavingszorg en jeugdhulp en jeugdbescherming is het 
stoplichtmodel een bekend hulpmiddel om inzichtelijk te maken welke vervolgstappen nodig zijn 
om problemen rond het middelengebruik van de jeugdige te verminderen of te voorkomen.

Op basis van de besproken criteria in Hoofdstuk 2 kunnen we dit stoplichtmodel als volgt 
invullen:

Groen  Het gebruik overschrijdt de leeftijdsgebonden normen niet.
Oranje Het gebruik overschrijdt de leeftijdsgebonden normen.
Rood De jeugdige heeft een stoornis in het gebruik van middelen.

Wat betekent het wanneer het middelengebruik van een jeugdige een groen, oranje of rood 
label krijgt?

Groen
In de begeleiding van jeugdigen die het groene label krijgen, speelt positieve feedback een 
belangrijke rol. In de motiverende gespreksvoering komt vooral naar voren wat een jeugdige 
wil bereiken en hoe middelengebruik hiermee kan interfereren. Jeugdigen worden voorgelicht 
over de verschillende aspecten van middelengebruik door middel van folders, websites en 
groepsvoorlichting.

Oranje
Bij jeugdigen die een oranje label krijgen, zal in de individuele begeleiding expliciet aandacht 
besteed worden aan het middelengebruik. Door middel van motiverende gesprekvoering gaan 
jeugdigen samen met de hulpverlener op zoek naar argumenten om het middelengebruik te 
ontmoedigen. Bij deze jeugdigen zal altijd een verslavingsdeskundige geconsulteerd worden voor 
de inzet van geïndiceerde preventie. Ook deze jeugdigen worden voorgelicht over de verschillende 
aspecten van middelengebruik door middel van folders, websites en groepsvoorlichting.

Rood
Bij jeugdigen die het rode label krijgen, zal aangestuurd worden op behandeling door de 
verslavingszorg. Veelal zullen jeugdigen tot zo’n behandeling gestimuleerd moeten worden. In 
de individuele begeleiding is behandeling door de verslavingszorg dan ook expliciet onderwerp 
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van gesprek. Voor deze jeugdigen wordt altijd een verslavingsdeskundige geconsulteerd. 
Jeugdhulp, jeugdbescherming en verslavingszorg beslissen in overleg met de jeugdige en de 
ouders waar de behandeling plaats kan vinden. Ze halen – wanneer mogelijk – de behandeling 
de jeugdhulporganisatie binnen. 

Ook deze jeugdigen worden voorgelicht over de verschillende aspecten van middelengebruik 
door middel van folders, websites en groepsvoorlichting.

De grenzen van de jeugdhulp en jeugdbescherming: middelengebruik gedogen?
Gedogen of negeren van het gebruik is geen optie; het weigeren van verdere begeleiding of 
behandeling evenmin. Ontslag uit de jeugdhulporganisatie bij middelengebruik is onwenselijk: 
de reden waarom de jeugdige zorg nodig heeft, wordt dan immers de reden voor ontslag. Voor 
het welzijn van de jeugdige is het een voorwaarde dat de jeugdige een veilige basis heeft. De 
kunst is een middenweg te vinden tussen verbieden, het bespreken van het gebruik en begrip 
tonen voor de jeugdige. Kortom: “Je mag niet blowen, maar je wordt niet gelijk op straat gezet 
als je een keer gebruikt.” Een gesprek moet altijd mogelijk zijn en het startpunt vormen van een 
traject waarin het motiveren van de jeugdige centraal staat. Dit is vaak een zaak van lange adem. 
Ook na het starten van een behandeling is veel geduld van alle betrokkenen nodig, omdat het 
proces van minderen of stoppen met alcohol- of drugsgebruik met vallen en opstaan verloopt. 
In de praktijk blijken de hulpverleners nogal eens aan te lopen tegen het spanningsveld tussen 
handhaven en sanctioneren enerzijds, en het open gesprek gaande houden plus de wens om 
gedrag vooral positief te bekrachtigen anderzijds. 

Sommige jeugdigen blijken moeilijk te handhaven in de jeugdhulp en jeugdbescherming. 
Bepalend zijn de begeleidbaarheid of behandelbaarheid van de jeugdige en de gevolgen van 
zijn gedrag voor de groep. Jeugdigen blijken moeilijk te handhaven wanneer er – na herhaalde 
waarschuwingen, niet nagekomen afspraken en (behandel)interventies – sprake is van:

-  harddruggebruik (niet sporadisch een pilletje);
-  dealen binnen de groep/ instelling;
-  ontregeling van de groep, ‘verslavingsgedrag’12 vertonen (stelen, afpersen, chanteren).

Dergelijke jeugdigen dienen in een regionale zorgconferentie te worden besproken waar alle 
betrokkenen en relevante partijen aan tafel zitten. Het idee hierachter is dat zo alle relevante 
expertise wordt samengebracht en alle betrokkenen gezamenlijk de verantwoordelijkheid 
dragen. De jeugdige moet immers onderdak hebben om in de verslavingszorg of GGZ te kunnen 
worden behandeld. De jeugdige kan eerst naar een detox-afdeling, maar zal daarna ergens 
moeten verblijven. Geschikte RIBW-plaatsen zijn schaars. En als eenmaal bekend is dat een 
jeugdige verslaafd is, dan is hij bijna nergens meer welkom.

12  Gedrag dat te maken heeft met het bemachtigen ('scoren') van drugs
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Aanbevelingen
-  Zorg ervoor dat je motiverende gespreksvoering, met de bijbehorende 

gespreksvaardigheden en houding, beheerst.
-  Werk samen met jeugdigen en hun ouders. Ondersteun ouders bij het verkrijgen van 

voldoende kennis en vaardigheden om verstandig om te gaan met het (eventuele) 
middelengebruik van hun kind.

-  Investeer in de eigen kennis over middelen en het aanleren van vaardigheden om voor  
het omgaan met middelengebruik: Online is veel informatie te vinden en op 
organisatieniveau kunnen relevante cursussen georganiseerd en aangeboden worden.
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Hoofdstuk 8 

Organisatie
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8.1 Integraal aanbod
De werkgroep is van mening dat een integraal aanbod, waarbij zowel het risicovol 
middelengebruik en/of de verslavingsproblematiek als de overige problemen ‘onder één 
dak’ worden aangepakt, voorkomt dat jeugdigen tussen wal en schip vallen. Wanneer er een 
gezamenlijke voordeur is en wanneer de verslavingszorg binnen de muren van de jeugdhulp en 
jeugdbescherming beschikbaar is, wordt het voor jeugdigen minder ‘bedreigend’ om ook in een 
vroeg stadium al gebruik te maken van interventies die de verslavingszorg biedt.

Een geïntegreerd aanbod kan helpen voorkomen dat jeugdigen die door hun middelengebruik 
uitvallen, moeilijk in de jeugdhulp en jeugdbescherming te handhaven zijn. In samenwerking 
met de verslavingszorg kan eerder ingegrepen worden, omdat de verslavingszorg beter 
toegerust is. Ook een ‘warme’ overdracht tussen jeugdhulp/jeugdbescherming en 
verslavingszorg wordt dan eenvoudiger. 

Overigens is het ook wenselijk dat de geestelijke gezondheidszorg in het aanbod wordt 
opgenomen. Dit laten we verder buiten beschouwing.

8.2 Aandachtsfunctionarissen
Wanneer om wat voor reden dan ook een integraal aanbod (nog) niet mogelijk is, zijn 
tussenvormen mogelijk. Zowel bij de jeugdhulp en jeugdbescherming als bij de verslavingszorg 
kunnen aandachtsfunctionarissen aangesteld worden. Bij verschillende jeugdhulporganisaties 
wordt gewerkt met ‘aandachtsfunctionarissen middelengebruik’ (of verslavingsconsulenten). 
Hun werkzaamheden kunnen door verschillende organisaties verschillend worden ingevuld. 
Aandachtsfunctionarissen beschikken over extra kennis – onder andere over de afzonderlijke 
middelen, de signalen van gebruik, en gespreksmethodieken om het gebruik aan de orde te 
stellen. Ze hebben de opleiding tot aandachtsfunctionaris verslavingsconsulent gevolgd. In deze 
opleiding kan de regionale verslavingszorginstelling een rol spelen.  
 
De aandachtsfunctionarissen hebben verschillende taken en aandachtsgebieden:

-  zij zijn een vast aanspreekpunt voor alle medewerkers en/of teams van de organisatie op het 
terrein van middelengebruik;

-  zij kunnen de scholing voor de medewerkers verzorgen om de kennis rondom 
middelengebruik te vergroten;

-  zij kunnen bijeenkomsten organiseren om normen met betrekking tot middelengebruik 
te bespreken en teams te bewegen tot een eenduidige attitude ten opzichte van 
middelengebruik;

-  zij worden geconsulteerd wanneer middelengebruik bij een (nieuwe) cliënt problematisch is;
-  zij kunnen interventies uitvoeren bij individuele cliënten. Een cliënt gaat dan het 

consulententraject in;
-  zij kunnen tijdens het consulententraject een cliënt motiveren om behandeling van de 

verslavingszorg te aanvaarden. (NB: het consulententraject wordt soms verplicht gesteld 
wanneer een cliënt zich niet aan de afspraken rondom middelengebruik gehouden heeft.);

-  zij zijn het vaste aanspreekpunt bij contact met de verslavingszorg.
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Her en der in het land is bij verslavingszorgorganisaties een ‘aandachtsfunctionaris jeugdhulp en 
jeugdbescherming’ ingesteld. Deze aandachtsfunctionarissen hebben verschillende taken:

-  zij worden op de hoogte gesteld of geconsulteerd wanneer middelengebruik bij een (nieuwe) 
jeugdige problematisch is;

-  zij kunnen outreachend werken wanneer een jeugdige niet naar de verslavingszorg kan/wil 
komen;

-  zij kunnen cliënten van de jeugdhulp en jeugdbescherming behandeling bieden op het terrein 
van de jeugdhulp en jeugdbescherming (denk bijvoorbeeld aan een leefstijltraining);

-  zij vormen het vaste aanspreekpunt voor de medewerkers van de verslavingszorg/de 
‘aandachtsfunctionaris middelengebruik’;

-  zij zien erop toe dat het behandelplan van een jeugdige uit de verslavingszorg binnen de 
jeugdhulp en jeugdbescherming realiseerbaar en hanteerbaar is.

Waarschijnlijk moeten de ketenpartners voor de financiering van deze functionarissen naar 
alternatieve financiering zoeken omdat een jeugdige bijvoorbeeld nog niet onder behandeling 
is van de verslavingszorg. Hierbij kunnen de ketenpartners gezamenlijk optrekken naar de 
financiers toe. 

8.3 Afspraken binnen de organisatie
De werkgroep adviseert: neem training in motiverende gesprekvoering op in het 
scholingsaanbod van alle jeugdhulporganisaties en vooropleidingen. Wellicht is het een forse 
investering op korte termijn, maar uiteindelijk levert het naar verwachting een besparing 
op in de intensieve zorg. Het is wenselijk om middelengebruik aan de orde te stellen bij 
werkbesprekingen/intervisie. Scholing van een team kan een eenduidig gedragen visie 
ondersteunen.

Anders dan nu in sommige jeugdhulporganisaties het geval is, dient het omgaan met 
middelengebruik en –bezit op alle afdelingen of units zo veel mogelijk uniform te zijn. Het is 
onwenselijk dat bijvoorbeeld op één unit rookpauzes in het programma zijn opgenomen en op 
een andere unit niet. Het management heeft een taak in deze afstemming daar waar het beleid 
niet in zoveel detail is uitgewerkt. Voer binnen de organisatie een eenduidig rookbeleid. Leg vast 
waar en wanneer cliënten en hulpverleners mogen roken.

8.4 Maatregelen rond middelengebruik
Om de setting alcohol- en drugsvrij te houden, kunnen verschillende maatregelen worden 
genomen. Op organisatieniveau moet worden bepaald welke maatregelen wel en niet genomen 
(mogen) worden (interventies, eventuele sancties). Hierbij kan wellicht ook de verslavingszorg 
geconsulteerd worden. Een uniform organisatiebreed uitgevoerd beleid rond middelengebruik 
is veelal wenselijk, maar hierbij is het belangrijk dat medewerkers op directieniveau in gesprek 
gaan met medewerkers op de werkvloer: wat is haalbaar, wat is werkbaar? In een dergelijke 
situatie botsen immers principes als ‘empowerment’ en ‘het initiatief laten bij de cliënt’ nogal 
eens met ‘grenzen stellen’ en ‘positioneren’. 
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In het vorige hoofdstuk is aan de orde gekomen dat het belonen van goed gedrag (contingency 
management) effectief is. Het veranderen van het middelengebruik is een proces van vallen 
en opstaan, waarin sterk moet worden ingezet op de (vaak sterk wisselende) motivatie van de 
jeugdige. Straffen werkt meestal contraproductief. Het stellen van heldere gedragsregels en het 
handhaven hiervan is belangrijk, maar de nadruk dient te liggen op het vieren van de successen 
en niet op sancties bij het overtreden van de regels rondom middelengebruik. De jeugdige 
moet inzicht krijgen in zijn gedrag, en in de reden(en) waarom het niet lukt om zijn gebruik te 
minderen of te stoppen.

8.5 Samenwerkingsafspraken tussen ketenpartners
De samenwerking tussen ketenpartijen wordt soms bemoeilijkt door leemtes in de 
informatieuitwisseling tussen de zorgorganisaties en het uiteenlopende beleid rondom 
middelengebruik. De jeugdhulp en jeugdbescherming verwijzen cliënten bijvoorbeeld naar de 
verslavingszorg, maar weten niet of die cliënten daar ook aankomen. Of de jeugdhulporganisatie 
streeft volledige abstinentie na terwijl de verslavingszorgorganisatie inzet op controle van gebruik.

Van belang is daarom het beleid zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen en een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de regionale jeugdhulporganisatie(s) en de verslavingszorg 
te sluiten. Neem hierin afspraken op over:

-  de onderlinge informatieuitwisseling over jeugdigen;
-  het organiseren van een warme overdracht tussen de zorgorganisaties;
-  het samenbrengen van relevante expertise rond jeugdigen die moeilijk te handhaven zijn 

binnen de zorg;
-  het gezamenlijk dragen van de verantwoordelijkheid voor therapieresistente jeugdigen om te 

voorkomen dat ze tussen wal en schip vallen.
Voor een overzicht van de vereisten aan de organisatie: zie hulpmiddelenkaart 5.

8.6  Visie op middelengebruik en daaruit voortvloeiende 
afspraken vastleggen in een protocol

Middelengebruik in de jeugdhulp en jeugdbescherming is een groot probleem. In alle lagen 
van de organisatie (van directie tot en met ondersteunende diensten) dienen medewerkers 
zich bewust te zijn van de noodzaak van de aanpak van middelengebruik. Deze aanpak 
heeft consequenties voor elke professional binnen de eigen organisatie. Van belang is dan 
ook dat op alle niveaus van de organisaties een eenduidig beleid rondom middelengebruik 
gehanteerd wordt. Het begint bij het ontwikkelen van een visie op middelengebruik, risicovol 
middelengebruik en verslaving. Hierbij wordt elke professional betrokken, van de Raad van 
Bestuur tot de werkvloer. Deze gezamenlijk gedragen visie op middelengebruik leidt tot een 
eenduidig beleid dat vastgelegd wordt in een Protocol Middelengebruik. Vervolgens dient op 
alle niveaus van de organisatie meegewerkt te worden aan de aanpak van middelengebruik.
De borging hiervan verdient de aandacht. Evaluatie van het beleid rond middelengebruik dient 
periodiek te gebeuren.

Het preventieprogramma Open en Alert kan organisaties ondersteunen bij het aanpakken 
van het middelengebruik. Het is namelijk een preventieprogramma voor organisaties die te 
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maken hebben met (problematisch) alcohol- en drugsgebruik door cliënten en die dat willen 
veranderen. Vaak gaat het om organisaties die ondersteuning, opvang of begeleiding bieden aan 
een specifieke doelgroep, zoals jeugdigen, justitiabelen of mensen met LVB.

Aanbevelingen
-  Neem motiverende gespreksvoering op in het scholingsaanbod van alle 

jeugdhulporganisaties en (voor)opleidingen/nascholing.
-  Stel een protocol op, waarin de visie op middelengebruik en de afspraken rondom de  

wijze van omgaan met middelengebruik en verslaving zijn vastgelegd.
-  Zorg voor een integraal aanbod van behandeling, inclusief problematisch 

middelengebruik; stem hiertoe waar nodig af met andere zorgaanbieders.
-  Sluit een samenwerkingsovereenkomst af tussen de regionale jeugdhulporganisatie(s)  

en de verslavingszorg. Maak hierin afspraken over de onderlinge informatie uitwisseling 
over cliënten die bij meerdere organisaties onder behandeling dan wel in zorg zijn.

-  Breng de verschillende expertise samen bij probleemjongeren in een regionale 
zorgconferentie: jeugdigen die moeilijk te handhaven zijn zowel in de verslavingszorg als  
in de jeugdhulp en jeugdbescherming dienen verzekerd te zijn van continuïteit van zorg.

-  Directie/management moet zich ervan bewust worden dat middelengebruik belangrijk  
is om mee te nemen in onderhandelingen met verzekeraar.

-  Directie/management moet garant staan voor opleidingsmogelijkheden en zich bewust 
zijn van financiële en organisatorische consequenties.

 



Richtlijn Middelengebruik voor jeugdhulp en jeugdbescherming / richtlijn / pagina 64



Richtlijn Middelengebruik voor jeugdhulp en jeugdbescherming / richtlijn / pagina 65Richtlijn Middelengebruik voor jeugdhulp en jeugdbescherming / richtlijn / pagina 65

 

Literatuur



Richtlijn Middelengebruik voor jeugdhulp en jeugdbescherming / richtlijn / pagina 66

Agrawal, A., Neale, M.C., Prescott, C.A., & Kendler, K.S. (2004). A twin study of early cannabis use and 
subsequent use and abuse/dependence of other illicit drugs. Psychological Medicine, 34, 1227-1237.

APA (2006). Practice Guideline for the Treatment of Patients With Substance Use Disorders, Second Edition. DOI: 
10.1176/appi.books.9780890423363.141077.

Bakker, L. (2012). Databank effectieve jeugdinterventies: beschrijving ‘Doen Wat Werkt (DWW)’. Utrecht: 
Nederlands Jeugdinstituut. Gedownload van www.nji.nl/jeugdinterventies.

Bartelink C. (2013). Wat werkt: Motiverende gespreksvoering? Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.http://
www.nji.nl/nl/(311053)-nji-dossierDownloads-Watwerkt_Motiverendegespreksvoering.pdf

Beck, A. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. New York: International Universities Press.

Beck, A., Wrights, F., Newman, C., & Liese, B. (1993). Cognitive therapy of substance abuse. New York/London: 
The Guilford Press.

Boelema, S., Ter Bogt, T., Van den Eijnden, R., & Verdurmen, J. (2009). Fysieke, functionele en gedragsmatige 
effecten van alcoholgebruik op de ontwikkeling van 16-18-jarigen. Utrecht: Trimbos-instituut.

Boendermaker, L., Rooijen, K. van, & Berg, T. (2012). Residentiële jeugdzorg: Wat werkt? Utrecht: Nederlands 
Jeugdinstituut. www.nji.nl.

Bogt, T. ter, Lieshout, M. van, Doornwaard, S., & Eijkemans, Y. (2009). Middelengebruik en voortijdig 
schoolverlaten Twee onderzoeken naar de actuele en gepercipieerde rol van alcohol en cannabis in relatie tot 
spijbelen, schoolprestaties, motivatie en uitval. Utrecht: Trimbos-instituut/ Universiteit Utrecht.

Bransen, E., & Lokman, S. (2013). Toolkit LVB en verslaving. Utrecht: Trimbos-instituut.

Brink, W. van den, Bueren, L. van, Drenthen, A., Fischer, E., Glind, G. van de, Noorlander, E., et al. (2009). 
Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, Trimbos-instituut.

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. In U. Bronfenbrenner, International 
Encyclopedia of Education Vol 3, 2nd Ed. Oxford: Elsevier.

Bukstein, O.G. (2000). Disruptive behavior disorders and substance use disorders in adolescents. Journal 
of Psychoactive Drugs, 32, 67-79.

Chan, Y.F.1., Dennis, M.L., & Funk, R.R. (2008). Prevalence and comorbidity of major internalizing and 
externalizing problems among adolescents and adults presenting to substance abuse treatment. J Subst 
Abuse Treat, 34(1), 14-24.

Chen, K., & Kandel, D.B. (1995). The natural history of drug use from adolescence to the mid-thirties in a 
general population sample. American Journal of Public Health, 85, 41-47.

Chen, K., Kandel, D.B., & Davies, M. (1997). Relationships between frequency and quantity of marijuana 
use and last year proxy dependence among adolescents and adults in the United States. Drug and Alcohol 
Dependence, 46, 53-67.

Chung, T., Smith, G.T., Donovan, J.E., Windle, M., Faden, V.B., Chen, C.M., & Martin, C.S. (2012). Drinking 
frequency as a brief screen for adolescent alcohol problems. Pediatrics, 129(2), 205-212.

http://www.nji.nl/jeugdinterventies
http://www.nji.nl


Richtlijn Middelengebruik voor jeugdhulp en jeugdbescherming / richtlijn / pagina 67

Chung, T., Martin, C.S., Grella, C.E., Winters, K.C., Abrantes, A.M. & Brown, S.A. (2003). Course of alcohol 
problems in treated adolescents. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 27, 253–261. 

Clark, D.B., Kirisci, L., & Tarter, R.E. (1998). Adolescent versus adult onset and the development of 
substance use disorders in males. Drug and Alcohol Dependence, 49, 115-121. 

Comeau, N., Stewart, S.H., & Loba, P. (2001). The relations of trait anxiety, anxiety sensitivity, and 
sensation seeking to adolescents’ motivations for alcohol, cigarette, and marijuana use. Addictive 
behaviors, 26, 803-825. 

Compton, W.M., Saha, T.D., Conway, K.P., & Grant, B.F. (2009). The role of cannabis use within a 
dimensional approach to cannabis use disorders. Drug Alcohol Depend, 100(3), 221-227.

Conrod, P.J., Pihl, R.O., & Vassileva, J. (1998). Differential sensitivity to alcohol reinforcement in groups of 
men at risk for distinct alcoholism syndromes. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 22, 585–597. 

Conrod, P.J., Peterson, J.B., & Pihl, R.O. (1997). Disinhibited personality and sensitivity to alcohol 
reinforcements: independent predictors of drinking behavior. Alcoholism: Clinical and Experimental 
Research, 21, 1320-1332. 

Conrod, P.J., O’Learry-Barret, M., Newton, N., Topper, L., Castellanos-Ryan, N., Mckie, C., & Girard, A. (2013). 
Effectiveness of a Selective, Personality-Targeted prevention Program for Adolescent Alcohol Use and 
Misuse. JAMA Psychiatry, 70(3), 334-342.

Conrod, P.J., Stewart, S.H., Comeau, N., & Maclean, A.M. (2006). Efficacy of cognitive-behavioral 
interventions targeting personality risk factors for youth alcohol misuse. Journal of Clinical Child & 
Adolescent Psychology, 35(4), 550-563. 

Couwenbergh, C., Brink, W. van den, Zwart, K., Vreugdenhil, C., Wijngaarden-Cremers, P. van, & Gaag, R.J. 
van der (2006). Comorbid psychopathology in adolescents and young adults treated for substance use 
disorders: a review. European Child and Adolescent Psychiatry, 15(6), 319-328.

Cuijpers, P., Scholten, M., & Conijn, B. (2006). Verslaving, deel 4: Verslavingspreventie. Een overzichtsstudie. 
Den Haag: ZonMw, Programma Verslaving.

De Argumentenfabriek (2012). Knelpuntenanalyse ten behoeve van de Richtlijn ADHD Jeugdzorg. Utrecht: NJi.

Deas, D., Riggs, P., Langenbucher, J., Goldman, M., & Brown, S. (2000). Adolescents are not adults: 
Developmental considerations in alcohol users. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 24, 232-237.

Ellis, A. (1962). Reason and emotion in psychotherapy. New York: Lyle Stuart.

Ellis, A., McInerney, J., DiGiuseppe, R., & Yeager, R. (1988). Rational-emotive therapy with alcoholics and 
substance abusers. Oxford: Pergamon Press.

Faes, F., & Sannen, A. (2011). CVGU Infosheet Ontremd en overmoedig - Drugs en agressie in het uitgaansleven. 
Utrecht: Trimbos-instituut/Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Franken, I., & Brink, W. van den (red.) (2009). Handboek verslaving. Utrecht: De Tijdstroom.

Gastel, W.A. van, Wigman, J.T., Monshouwer, K., Kahn, R.S., Os, J. van, Boks, M.P., & Vollebergh, W.A. (2012). 
Cannabis use and subclinical positive psychotic experiences in early adolescence: findings from a Dutch 
survey. Addiction 107, 381-387. 



Richtlijn Middelengebruik voor jeugdhulp en jeugdbescherming / richtlijn / pagina 68

Graaf, R. de, Radovanovic, M., Laar, M. van, Fairman, B., Degenhardt, L., Aguilar-Gaxiola, S., Bruffaerts, 
R., Girolamo, G. de, Fayyad, J., Gureje, O., Haro, J.M., Huang, Y., Kostychenko, S., Lépine, J.P., Matschinger, 
H., Mora, M.E., Neumark, Y., Ormel, J., Posada-Villa, J., Stein, D.J., Tachimori, H., Wells, J.E., & Anthony, J.C. 
(2010). Early cannabis use and estimated risk of later onset of depression spells: Epidemiologic evidence 
from the population-based World Health Organization World Mental Health Survey Initiative. American 
Journal of Epidemiology, 172(2), 149-59.

Hammink, A., Altenburg, M., & Schrijvers, A. (2012). De sociale gevolgen van verslaving. Een state of the art 
studie naar verstoring van sociale relaties, schooluitval, dakloosheid, schulden en huiselijk geweld als gevolg van 
alcohol- of drugsverslaving. Rotterdam: Instituut voor Verslavingsonderzoek IVO.

Hendriks, V., Spijkerman, R., Oort M. van, Glind, G. van de, Müller, M., Schee, E. van der, Carpentier, P.J., 
Nagel, J. van der, & Jong, C.A.J. de (2014). Richtlijn ADHD en middelengebruik bij adolescenten. Screening, 
diagnostiek en behandeling in de jeugd-GGZ en jeugdverslavingszorg. Amersfoort: Resultaten Scoren.

Hermanns, J. (2009). Het opvoeden verleerd. Amsterdam: Vossiuspers UvA.

Hingson, R.W., & Zha, W. (2009). Age of drinking onset, alcohol use disorders, frequent heavy drinking, and 
unintentionally injuring oneself and others after drinking. Pediatrics, 123, 1477-1484.

Kepper, A.S., Monshouwer, K., Dorsselaer, S. van, & Vollebergh, W.A.M. (2011). Substance use by 
adolescents in special education and residential youth care institutions. European Child & Adolescent 
Psychiatry, 20, 311-319.

Knight, J.R., Sherritt, L., Harris, S.K., Gates, E.C., & Chang, G. (2003). Validity of brief alcohol screening 
tests among adolescents: A comparison of the AUDIT, POSIT,CAGE, and CRAFFT. Alcoholism: Clinical & 
Experimental Research, 27, 67-73. 

Knight, J.R., Shrier, L.A., Bravender, T.D., Farrell, M., Vander Bilt, J., & Shaffer, H.J. (1999). A new brief screen 
for adolescent substance abuse. Archives of Pediatrics. Adolescent Medicine, 153, 591-596.

Kok, J.M., Menkehorst, G.A.B.M; Naayer, P.M.H., & Zandberg, T. (1991). Residentieel gedragstherapeutisch 
behandelingsprogramma : ontwikkeling, invoering, effectmeting. Assen: Dekker & Van de Vegt.

Korhonen, T., Prince, A., Reijneveld, S.A., Ormel, J., Verhulst, F.C., & Huizink, A.C. (2010). Externalizing 
behavior problems and cigarette smoking as predictors of cannabis use: The TRAILS Study. Journal of the 
American Academy of Child and Adolescence Psychiatry, 49(1), 61-69.

Laar, M. van, & Ooyen-Houben, M. van (2009). Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid. Utrecht/Den Haag: 
Trimbos-instituut/WODC.

Lammers, J., Goossens, F., Lokman, S., Monshouwer, K., Lemmers, l., Conrod, P., Wiers, R., Engels, R., 
& Kleinjan, M. (2011). Evaluating a selective prevention programme for binge drinking among young 
adolescents: study protocol of a randomized controlled trial. BMC Public Health, 11, 126.

Large, M. Sharma, S., Compton, M.T., Slade, T., & Nielssen, O. (2011). Cannabis use and earlier onset of 
psychosisA systematic meta-analysis. Archives of General Psychiatry 68(6), 555-561.

Low, N.C.P., Dugas, E., O’Loughlin, E., Rodriguez, D., Contreras, G., Chaiton, M. & O’Loughlin, J. (2012). 
Common stressful life events and difficulties are associated with mental health symptoms and substance 
use in young adolescents. BMC Psychiatry 12, 116.



Richtlijn Middelengebruik voor jeugdhulp en jeugdbescherming / richtlijn / pagina 69

Lynskey, M.T., Coffey, C., Degenhardt, L., Carlin, J.B., & Patton, G. (2003). A longitudinal study of the effects 
of adolescent cannabis use on high school completion. Addiction, 98, 685-692.

Matthys, W., Vanderschuren, L.J.M.J., Nordquist, R.E., & Zonnevylle-Bender, M.J.S. (2006). Verslaving. 
Factoren die bij kinderen en adolescenten een risico vormen voor gebruik, misbruik en afhankelijkheid van 
middelen. Den Haag: NWO, ZonMw.

McGillicuddy, N.B. (2006). A review of substance use research among those with mental retardation. Ment 
Retard Dev Disabil Res Rev, 12(1), 41-7.

Miller, W.R., & Rollnick, S. (1991). Motivational interviewing: Preparing people to change addictive behavior. 
New York: Guilford Press.

Miller, W.R., & Rollnick, S. (2002). Preparing people for change. New York: Guilford Press.

Monshouwer, K., Verdurmen, J., Dorsselaer, S. van, Smit, E., Gorter, A., & Vollebergh, W. (2008). Jeugd en 
riskant gedrag 2007. Kerngegevens uit het peilstationsonderzoek scholieren. Roken, drinken, drugsgebruik en 
gokken onder scholieren vanaf tien jaar. Utrecht: Trimbos-instituut.

Moos, R. (2007). Theory-based active ingredients of effective treatments for substance use disorders. 
Review. Drug and Alcohol Dependence, 88(2-3), 109-121.

Mutsaers, K., Blekman, J. & Schipper H. (2007). Licht verstandelijk gehandicapten enmiddelengebruik. Wat is er 
tot op heden bekend? Utrecht: Trimbos-instituut.

Nagel, J.E.L. van der, Kiewik, M., & Didden, R. (2012). Iedereen gebruikt toch? Verslaving bij mensen met een 
lichte verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom.

NJi – Nederlands Jeugd instituut (2015). http://www.nji.nl/nl/Databanken/Databank-Wat-werkt/
Onderwerpen/Wat-werkt-bij-motiverende-gespreksvoering [januari 2015].

Niesink, R., & Laar, M. van (2012). THC, CBD en gezondheidseffecten van wiet en hasj: recente inzichten. 
Utrecht: Trimbos-instituut.

Oudejans, S., & Spits, M. (2013). Investeren in verslavingspreventie - beschrijving van Nederlandse programma’s 
voor jeugd en jongeren. Amersfoort: Resultaten Scoren.

Oudhof, M., ten Berge, I., & Berger, M. (2009). Checklist MST/FFT. De ontwikkeling van een indicatie-instrument 
voor MST en FFT in de vorm van een checklist. Utrecht: NJi.

Perkonigg, A., Goodwin, R.D., Fiedler, A., Behrendt, S., Beesdo, K., Lieb, R., & Wittchen, H.U. (2008). The 
natural course of cannabis use, abuse and dependence during the first decades of life. Addiction, 103(3), 
439-49; discussion 450-1. 

Piontek, D., Kraus, L., Legleye, S., & Buhringer, G. (2011). The validity of DSM-IV cannabis abuse and 
dependence criteria in adolescents and the value of additional cannabis use indicators. Addiction, 106(6), 
1137-1145.

Pol, P. van der, Liebregts, N., Graaf, R. de, Have, M. ten, Korf, D.J., Brink, W. van den, & Laar, M. van (2013). 
Mental health differences between frequent cannabis users with and without dependence and the 
general population. Addiction, 108(8), 1459-69. 

Pope, H.G. Jr, Gruber, A.J., Hudson, J.I., Huestis, M.A., & Yurgelun-Todd. D. (2002). Cognitive measures in 
long-term cannabis users. Journal of Clinical Pharmacology 42 (11 Suppl), 41S–47S.



Richtlijn Middelengebruik voor jeugdhulp en jeugdbescherming / richtlijn / pagina 70

Prochaska, J.O., DiClemente, & C.C. (1992). Stages of change in the modification of problem behaviors. 
Progress in Behaviour Modification, 28, 183–218.

Rietdijk, E. (2002). Literatuurstudie. Effectiviteit van cognitieve gedragstherapie bij verslaving: een review 
van de empirische evidentie. In W. De Wildt (Ed.), Achilles. Leefstijltraining 2. Alcohol, middelengebruik, gokken. 
Handleiding voor de trainer. Amsterdam: Boom.

Rigter, H. (2006). Cannabis, preventie en behandeling bij jongeren. Utrecht: Trimbos-instituut.

Rogers, C. (1959). A theory of therapy, personality, and interpersonal relationships as developed in the 
client-centered framework. In S. Koch (Ed.), Psychology: The study of a science, Vol.3: Formulations of a person 
and the social contexts. (pp. 184-256). New York: McGraw-Hill.

Saha, T.D., Stinson, F.S., & Grant, B.V. (2007). The role of alcohol consumption in future classifications of 
alcohol use disorders. Drug Alcohol Depend, 89(1), 82-92.

SAMHSA - Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2006). Results from the 2005 
national survey on drug use and health: national findings. Office of Applied Studies, NSDUH Series H-30, 
DHHS Publication No. SMA 06-4194. Rockville, MD: SAMHSA.

Schall, M., Kemeny, A., & Maltzman, I. (1992). Factors associated with alcohol use in university students. 
Journal of Studies on Alcohol, 53, 122-136. 

Schippers, G., & Jonge, J. de (2002). Motiverende gespreksvoering, Maandblad Gestelijke volksgezondheid, 57, 
250-255.

Schramm-Sapyta, N.L., Walker, D., Caster, J.M., Levin, E.D., & Kuhn, C.M. (2009). Are adolescents more 
vulnerable to drug addiction than adults? Evidence from animal models. Psychopharmacology, 106, 1-21.

Sevy, S., Robinson, D.G., Napolitano, B., Patel, R.C., Gunduz-Bruce, H., Miller, R., McCormack, J., Lorell, 
B.S., & Kane, J. (2010). Are cannabis use disorders associated with an earlier age at onset of psychosis? 
Schizophrenia Research, 120(1-3), 101-107.

Slot, N.W., & Spanjaard, H.J.M. (1999). Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg. Hulpverlening voor 
kinderen en jongeren in tehuizen. Baarn: Intro.

Snoek, A., Wits, E., Stel, J. van der, & Mheen, D. van de (2010). Kwetsbare groepen jeugdigen en 
(problematisch) middelengebruik. Rotterdam: IVO.

Stewart, S.H., Peterson, J.B., & Pihl, R.O. (1995). Anxiety sensitivity and self-reported alcohol consumption 
rates in university women. Journal of Anxiety Disorders, 9, 283-292. 

Stewart, S.H., Zvolensky, M.J., & Eifert, G.H. (2001). Negative-reinforcement drinking motives mediate the 
relation between anxiety sensitivity and increased drinking behavior. Personality and Individual Differences, 
31, 157-171. 

Sussman, S., Skara, S., & Ames, S.L. (2008). Substance abuse among adolescents. Substance Use & Misuse, 
43, 1802-1828.

Yperen, T. van, & Bommel, M. van (2009). Erkenning Interventies: criteria 2009-2010, Erkenningscommissie 
(Jeugd) interventies. Utrecht: NJi/RIVM.

West, R. (2013). EMCDDA Insights: Models of addiction. Lisbon: EMCDDA.



Richtlijn Middelengebruik voor jeugdhulp en jeugdbescherming / richtlijn / pagina 71

Wijngaarden-Cremers, P.J.M. van, & Gaag, R.J. van der (2010). Verslaving als ontwikkelingsstoornis. Een 
andere kijk op neurobiologie en comorbiditeit. Kind en Adolescent, 31, 174-187.

Zacny, J.P. (2010). A possible link between sensation-seeking status and positive subjective effects of 
oxycodone in healthy volunteers. Pharmacology, Biochemistry and Behavior, 95, 113-120. 

Zoon, M. (2012). Wat werkt bij middelengebruik? Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.



Richtlijn Middelengebruik voor jeugdhulp en jeugdbescherming / richtlijn / pagina 72



Richtlijn Middelengebruik voor jeugdhulp en jeugdbescherming / richtlijn / pagina 73Richtlijn Middelengebruik voor jeugdhulp en jeugdbescherming / richtlijn / pagina 73

Bijlage 1 

Motiverende 
gespreksvoering
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Gebaseerd op Bartelink (2013), Schippers & De Jonge (2002) en Miller & Rollnick (2002).

Achtergrond
Mensen met een alcohol- of drugsprobleem worden nogal eens benaderd met een 
afwachtende, confronterende of moraliserende houding. Er wordt van uitgegaan dat de 
cliënt niet gemotiveerd is voor verandering, het problemen ontkent en weerstand heeft 
tegen behandeling. Motiverende gespreksvoering gaat uit van de stelling dat motivatie geen 
persoonlijkheidskenmerk is of voorkomt uit de autoriteit van de hulpverlener, maar dat een 
cliënt zelf een veranderstrategie kiest en volhoudt, en dat deze strategie beïnvloedbaar is.

Motivatie wordt binnen de motiverende gespreksvoering gezien als het streven van de mens om 
zijn gedrag in overeenstemming te laten zijn met zijn uitspraken, zijn gevoelens en zijn houding. 
Wanneer dit niet in overeenstemming met elkaar is dan spreken we van cognitieve dissonantie. 
De cliënt kan kiezen om deze zaken met elkaar in balans te brengen door:

-  Het verschil te ontkennen;
-  Zijn houding aan te passen;
-  Zijn gedrag aan te passen.

Effectiviteit
Niet opgenomen in Databank Effectieve Jeugdinterventies. Bartelink (2013) merkt op dat de 
gevonden meta-analyses en reviews maar weinig informatie bieden over de effectiviteit van 
motiverende gespreksvoering bij kinderen en jongeren, en bij psychische problematiek. Hoewel 
motiverende gespreksvoering ook in Nederland veelvuldig gebruikt wordt, zijn de effecten 
hier nog niet onderzocht. Ook is niet bekend hoeveel training hulpverleners nodig hebben om 
motiverende gespreksvoering effectief en zoals bedoeld te kunnen uitvoeren. Uit buitenlandse 
studies komt naar voren dat motiverende gespreksvoering helpt om alcohol- en drugsgebruik te 
verminderen bij uiteenlopende doelgroepen. Zowel bij jongeren als bij volwassenen is dit middel 
effectief. Ook bij een moeilijk te bereiken doelgroep als dak- en thuisloze jongeren.

De effecten van motiverende gespreksvoering houden langdurig stand. Ook zijn er aanwijzingen 
dat motiverende gespreksvoering bij eetstoornissen, depressie en angststoornissen positieve 
effecten heeft. 

Motiverende gespreksvoering zorgt ervoor dat de therapietrouw van cliënten toeneemt, 
waardoor zij actiever deelnemen aan de behandeling en meer vooruit gaan. Vermoedelijk is 
het bij complexe problematiek, bijvoorbeeld bij cliënten met een verslaving én psychiatrische 
problemen, wel noodzakelijk om de behandeling te intensiveren. Onderzoek naar een specifieke 
motiverende gezinsinterventie, de Family Check Up, laat zien dat in gezinnen met een groot 
risico op gedragsproblemen bij een kind, motiverende gesprekstechnieken effectief gebruikt 
kunnen worden om ouders ertoe aan te zetten hulp te zoeken.

Doel
De kern van deze benadering bij uiteenlopende doelgroepen is dat mensen gaan inzien dat 
zij een probleem hebben en gemotiveerd raken om dit aan te pakken. Met motiverende 
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gespreksvoering versterkt een hulpverlener de intrinsieke motivatie om te veranderen door de 
ambivalentie van de cliënt te onderzoeken en op te lossen.

Doelgroep
De methode is ontwikkeld in de verslavingszorg, maar wordt inmiddels ook in de jeugdhulp en 
jeugdbescherming gebruikt.

Niet bij elke cliënt is motiverende gespreksvoering mogelijk. Contra-indicaties zijn:
-  De cliënt maakt zich niet ongerust over de eigen situatie en ziet daardoor geen noodzaak tot 

veranderen;
-  Onvoldoende gevoel van eigenwaarde;
-  Onvoldoende sociale vaardigheden om te veranderen;
-  Cliënt is niet in staat zijn eigen verantwoordelijkheden te dragen.

Aanpak
Samen met de cliënt verkent de behandelaar wat de problemen zijn en wat daaraan te doen 
is. Bij motiverende gespreksvoering werkt een hulpverlener aan een relatie die is gebaseerd 
op samenwerking en eigen verantwoordelijkheid. Gedrag wordt niet veroordeeld, ook al is 
het zelfdestructief. Niet de doelen van de hulpverlener staan centraal, maar het krijgen van 
een balans tussen de wensen en gedrag van de cliënt zelf. Constructieve zelfconfrontatie kan 
gedragsverandering uitlokken doordat het een cliënt duidelijk maakt dat wat hij wil of zegt, niet 
overeenstemt met wat hij doet.

Een empathische en motiverende houding van hulpverleners zorgt ervoor dat cliënten actiever 
betrokken zijn bij de behandeling die zij krijgen aangeboden. Het belangrijkste uitgangspunt 
van motiverende gespreksvoering is dat bereidheid tot verandering niet gezien wordt als een 
vaststaand kenmerk van een cliënt, maar als een variërend resultaat van interpersoonlijke 
interactie. Dat wil zeggen dat motivatie om te veranderen wordt beschouwd als iets wat de 
hulpverlener bij een cliënt uitlokt in plaats van oplegt. Door zijn reactie op de hulpverlener laat 
een cliënt zien waarom hij aarzelt in de aanpak van zijn problemen.

Van de hulpverlener mag verwacht worden dat hij die aarzelingen herkent en richting geeft 
aan de cliënt om ze te onderzoeken en op te lossen. Het gaat erom dat hulpverlener en cliënt 
samenwerken, waarbij ieder zijn eigen inbreng heeft.

Voor een verandering in het gedrag van de cliënt is het nodig dat er een discrepantie ontstaat 
tussen het huidige gedrag van de cliënt en belangrijke doelen of waarden die cliënt heeft. De 
cliënt moet ontdekken waarom het belangrijk voor hem is om te veranderen. Daarom is het niet 
de hulpverlener die argumenten om te veranderen benoemt, maar de cliënt.

De hulpverlener moet weerstand van een cliënt zien als signaal om van strategie te veranderen. 
Wanneer een cliënt weerstand heeft tegen de aanpak van de hulpverlener, betekent dit dat 
de hulpverlener niet goed afgestemd is op de cliënt. Daarom wordt weerstand niet zozeer 
bestreden als wel erkend en onderzocht. Doel hiervan is de cliënt te helpen om zijn kijk op het 
probleem te wijzigen.
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De hulpverlener moet ook in staat zijn om self-efficacy te ondersteunen. Self-efficacy is de 
overtuiging van een cliënt dat hij beschikt over de capaciteiten die hij nodig heeft voor een 
gedragsverandering. Als een hulpverlener vertrouwen heeft in de cliënt en zijn capaciteiten en 
dat duidelijk laat merken, werkt dat als een selffulfilling prophecy: ook de cliënt raakt overtuigd 
van zijn capaciteiten. Die overtuiging is een belangrijke voorwaarde voor gedragsverandering.
Rollnick & Miller (1995) beschrijven als specifieke, te trainen technieken die kenmerkend zijn 
voor motiverende gespreksvoering:

-  Reflectief luisteren: doelen van het reflecteren zijn het tonen van empathie voor de cliënt, het 
bevestigen van zijn gedachten en gevoelens en hem te helpen door te gaan met het proces 
van zelfontdekking. Reflecties hebben betrekking op verschillende niveaus van complexiteit 
en diepte, variërend van het begrijpen van de inhoud van wat een cliënt zegt tot het 
onderzoeken van de betekenis van gevoelens.

-  Omgaan met weerstand: motiverende gespreksvoering lijkt meer op een dans, waarin de 
therapeut meebeweegt met de cliënt om de cliënt te helpen weerstand te overwinnen en 
stappen te zetten in de richting van verandering dan op een worstelwedstrijd waarin de 
cliënt en de therapeut als tegenstanders tegenover elkaar staan.

-  Agenda bepalen en toestemming vragen: door cliënten te vragen wat zij willen bespreken 
in het gesprek verzekert de hulpverlener zich ervan dat die cliënten actief en bereidwillig 
deelnemen aan het proces. Dit kan ook inhouden dat de cliënt bepaalt over welk gedrag hij 
wil praten en welk doel de sessie of de interventie in het algemeen heeft.

-  Uitlokken van verandertaal: motiverende gespreksvoering gaat ervan uit dat individuen 
meer accepteren en eerder handelen wanneer zij iets zelf willen. Hoe meer een individu 
zijn eigen keuze verdedigt, des te groter zal zijn toewijding daaraan zijn. Daarom proberen 
hulpverleners uitspraken aan hun cliënten te ontlokken waarin die laten merken hoe 
gemotiveerd zij zijn om te veranderen, en of zij menen hiertoe in staat te zijn.

Kenmerken van goede uitvoering
Motiverende gespreksvoering vereist een onvoorwaardelijke acceptatie van de cliënt en zijn 
probleem. Naast het kunnen toepassen van de techniek vergt de methodiek van de hulpverlener 
ook veel reflectie op de eigen normen en waarden. Men probeert de afhankelijkheid - die de 
cliënt vaak buiten zichzelf plaatst- om te zetten in een eigen verantwoordelijkheidsgevoel. De 
cliënt wordt voorgehouden dat er wel degelijk keuzemogelijkheden zijn en dat hij of zij zelf 
verantwoordelijk is voor de keuzes die gemaakt worden.

Principes van motiverende gespreksvoering: 
1. Toon begrip;
2. Wijs op discrepantie;
3. Vermijd discussies;
4. Meegaan met weerstand;
5. Bevorder zelfwerkzaamheid.
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Bijlage 2 

Toelichting juridische 
termen en rechtsfiguren
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Juridisch ouderschap
De wet bepaalt wie er juridisch gezien ouder is van een minderjarig kind. Dit hoeft niet per se 
overeen te komen met de biologische of sociale werkelijkheid. Ingevolge de wet is de juridische 
moeder van het kind:

a. de vrouw uit wie het kind is geboren;
b.  de vrouw die op het tijdstip van de geboorte van het kind is gehuwd of door een 

geregistreerd partnerschap is verbonden met de vrouw uit wie het kind is geboren, indien 
dit kind is verwekt door kunstmatige donorbevruchting en de benodigde verklaring is 
overlegd waaruit blijkt dat de identiteit van de donor onbekend is (tenzij artikel 199, onder b 
van toepassing is);

c. de vrouw die het kind heeft erkend; 
d. de vrouw wier ouderschap gerechtelijk is vastgesteld; of 
e. de vrouw die het kind heeft geadopteerd (artikel 1:198 BW). 

De vader is:
a.  de man met wie de moeder ten tijde van de geboorte van het kind is gehuwd of een 

geregistreerd partnerschap is aangegaan; 
b.  de man wiens huwelijk of geregistreerd partnerschap met de vrouw uit wie het kind is 

geboren, binnen 306 dagen voor de geboorte van het kind door zijn dood is ontbonden, 
zelfs indien de moeder was hertrouwd of een nieuw partnerschap had laten registreren 
(behoudens enkele uitzonderingen, zie wetsartikel); 

c.  de man die het kind heeft erkend; 
d. de man wiens vaderschap gerechtelijk is vastgesteld; of 
e. de man die het kind heeft geadopteerd (artikel 1:199 BW).

Gezag
Minderjarigen staan onder gezag (artikel 1:245 BW). Het gezag kan bestaan uit ouderlijk 
gezag of voogdij. Ouderlijk gezag wordt door een of beide ouders uitgeoefend. Je spreekt van 
voogdij wanneer het gezag door een ander dan de ouder wordt uitgeoefend. Het gezag heeft 
betrekking op de persoon van de minderjarige alsook op het bewind over zijn vermogen en 
zijn vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen, zowel in als buiten rechte. Met andere 
woorden, het gezag omvat de bevoegdheid om beslissingen te nemen over de minderjarige 
en zijn vermogen. Het gezag, dan wel de voogdij, omvat de plicht en het recht van de ouder/
verzorger dan wel voogd om de minderjarige op te voeden en te verzorgen (artikel 1:247 BW). 
Hieronder wordt onder meer verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en 
lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind, maar ook de bevordering van de ontwikkeling 
van de persoonlijkheid van het kind. Hoofdregel is thans dat wanneer ouder scheiden (van echt) 
zij beiden (voor zover dit reeds het geval was) belast blijven met het gezag.

De juridisch ouder heeft niet per definitie het gezag. Het is mogelijk om juridisch ouder te zijn 
zonder het gezag uit te oefenen over een jeugdige. De vrouw of de man die ouder wordt op de 
manieren c) d) of e) heeft niet automatisch ook het gezag over de minderjarige. Dit moet apart 
worden aangevraagd bij de rechtbank. Tevens is het mogelijk dat het gezag van de juridisch 
moeder of vader wordt beëindigd. Dit heeft enkel gevolg voor het gezag en niet voor hun 
juridisch ouderschap.
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Toestemming behandeling
De wet maakt voor het starten van een medische behandeling onderscheid tussen drie 
leeftijdscategorieën.

-  Het kind is jonger dan 12 jaar: In beginsel is voor de behandeling van een minderjarige 
jonger dan 12 jaar toestemming nodig van beide ouders (of wettelijk vertegenwoordigers) 
met gezag. Op grond van art. 7:466 lid 1 BW mag een hulpverlener in acute en dreigende 
situaties waarin de toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers niet gegeven is, toch 
handelen indien dit kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt (minderjarige) 
te voorkomen. Ook mag de hulpverlener handelen zonder toestemming van de ouders 
als de hulpverlener in een individueel geval van mening is niet als goed hulpverlener te 
functioneren wanneer de geldende regels in acht genomen worden (lees: door niet te 
handelen). Hiervoor moet de hulpverlener goede argumenten hebben.

  In de praktijk is het voor hulpverleners veelal moeilijk te beoordelen of sprake is van een 
acute situatie, dan wel een situatie waarin goed hulpverlenerschap behandeling vereist. 
Dat speelt te meer omdat, zoals gesteld, ook voor een intake de toestemming van beide 
ouders vereist is. Op dit punt zou daarom een wettelijke opening voor een intake zonder 
toestemming van beide ouders wellicht soelaas kunnen bieden. Dit is bovendien wenselijk 
daar hulpverleners bij een verkeerde beoordeling van de omstandigheden (en met name 
wanneer de hulpverlener besluit zonder toestemming te handelen) geconfronteerd kan 
worden met een tuchtzaak. Tot op heden geldt echter dat ook voor een intake toestemming 
van beide ouders is vereist.

-  Minderjarigen van 12 tot en met 15 jaar: Voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar geldt dat een 
behandeling kan worden gestart zonder toestemming van de ouders als de behandeling 
kennelijk nodig is om ernstig nadeel te voorkomen of als de behandeling de weloverwogen 
wens van het kind is.

-  Minderjarigen van 16 en 17 jaar: Als de minderjarige 16 jaar of ouder is dan is hij op dit punt 
beslissingsbevoegd, tenzij de minderjarige wilsonbekwaam wordt geacht.

  Er bestaat een lacune in de wet wat betreft de minderjarige van 12 jaar of ouder die niet in 
staat is tot een weloverwogen waardering van zijn belangen, bijvoorbeeld minderjarigen 
met een geestelijke beperking. Noch op grond van de Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst, noch op grond van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek, 
wordt voorzien in een mogelijkheid om een eventuele weigering van ouders om toestemming 
te geven te doorbreken.

Informatieplicht ouders onderling
De ouder die het gezag over het minderjarige kind heeft, is verplicht de niet met het gezag 
belaste ouder te informeren over ‘gewichtige aangelegenheden’ met betrekking tot de persoon 
en het vermogen van de minderjarige, en deze te raadplegen over daaromtrent te nemen 
beslissingen (artikel 1:377b BW). Het is mogelijk om aan de rechter te verzoeken een regeling te 
treffen die toe ziet op de informatieplicht (over welke dingen moet geïnformeerd worden, met 
welke frequentie, op welke wijze etc.).
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Informatieplicht derden
Ook derden kunnen een informatieplicht hebben jegens de niet met het gezag belaste ouder 
(artikel 1:377c BW). Desgevraagd dienen derden die beroepshalve beschikken over informatie 
over belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van de minderjarige of diens 
verzorging en opvoeding betreffen te verstrekken aan de niet met het gezag belaste ouder, 
tenzij zij deze informatie niet op gelijke wijze zouden verschaffen aan de ouder die wel met het 
gezag is belast of bij wie het kind woont, dan wel als het verschaffen van die informatie niet in 
het belang is van het kind.
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Bijlage 3 

Hulpmiddelenkaarten
Hulpmiddelenkaart 1   Model en risicofactoren voor 

problematisch middelengebruik

Hulpmiddelenkaart 2   Signalen van (risicovol) 
middelengebruik; bij vermoeden: 
screeningsinstrument inzetten

Hulpmiddelenkaart 3  Middelengebruik bespreekbaar maken

Hulpmiddelenkaart 4 Basishouding en competenties

Hulpmiddelenkaart 5 Organisatie

Hulpmiddelenkaart 6 Motiverende gespreksvoering
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Hulpmiddelenkaart 1: Model en risicofactoren voor 
problematisch middelengebruik

Vaardigheden

Motivatie

Gelegenheid, omgeving

Gedrag

Risicofactoren
- Disfunctionerend gezin
- Verslaafde ouder(s) of broers/zussen
- Invloed van leeftijdsgenoten
- Contact hebben (gehad) met institutionele zorg
- School gerelateerde problemen
- Armoede
- Gebrekkige sociale controle
- Invloed leeftijdgenoten die middelen gebruiken

Risicofactoren
- Gebrekkige zelfcontrole en impulsiviteit
- Oppositioneel-opstandig of antisociaal gedrag
- Andere psychische problemen
- Lichte verstandelijke beperking (LVB)
- Op jonge leeftijd (voor het 13e levensjaar) starten met roken
- Negatieve life-events (scheiding, verlies van ouder)
- Trauma
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Hulpmiddelenkaart 2: Signalen van (risicovol) middelengebruik
Bij vermoeden: screeningsinstrument inzetten (§4.1 en §4.2)
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Hulpmiddelenkaart 3: Middelengebruik bespreekbaar maken
 (hoofdstuk 7)
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Hulpmiddelenkaart 4: Basishouding en competenties
(hoofdstuk 7)
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Hulpmiddelenkaart 5: Organisatie
(hoofdstuk 8)
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Hulpmiddelenkaart 6: Motiverende gespreksvoering (§5.1)

1. Wees empatisch en luister actief: Draag niet direct oplossingen aan.

2.  Ontwikkel discrepantie: Signaleer wanneer kennis, gevoelens en gedrag van de jongere 
over de verandering niet met elkaar in overeenstemming zijn. Bespreek dit met de 
jongere. Mensen vinden deze discrepantie niet prettig, em door het te benoemen wordt 
verandering in gang gezet.

3. V ermijd discussie: Zorg voor een niet-moralistische houding. Geef objectieve informatie

4.  Beweeg mee met weerstand: Leg de regie bij de jongere. Vraag bijvoorbeeld toestemming 
bij het geven van adviezen: 'Zal ik je daar iets meer over vertellen?'

5.  Eigen effectiviteit: Geef de ander het gevoel dat hij daadwerkelijk in staat is om te 
veranderen.

Twee fasen:

1. Vergroot de motivatie om te veranderen:
   -  bespreek de nadelen én de voordelen van het huidige gedrag (bijvoorbeeld blowen).
   -   bespreek de nadelen én de voordelen van gedragsverandering (bijvoorbeeld stoppen 

met blowen).

2. Bestendig de verkregen informatie:
   -  benadruk de door de jongere genoemde voordelen van gedragsverandering.
   -  werk aan vaardigheden om te veranderen
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