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 Doelstellingen + theoretische achtergrond 

 

 Stellingen 

 

 Resultaten 

 

 Casuïstiek 



   Geprotocolleerde interventie gebaseerd op 
motiverende gespreksvoering, gericht op 
(secundaire) preventie zodat recidive wordt 
voorkomen  
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Aanbeveling:  

   “iedere patient met een stoornis in het gebruik van 
alcohol behoort na vaststelling daarvan zowel in de 
eerste als in de tweede lijn tenminste een korte 
interventie te worden aangeboden.” 

 

Kernaanbeveling: 

   “Motiverende gespreksvoering dient te worden 
ingezet bij alle psychosociale behandelingen van 
alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid, 
ongeacht de ernst van de afhankelijkheid.”   
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 Fase 1 opname : 

1. www.watdrinkjij.nl pedagogisch 
medewerker 

2. Foldermateriaal 

3. Gesprek met kinderarts 

 

 Fase 2 polikliniek: 

1. Consult kinderarts 

2. Screening en evaluatie psycholoog 

3. Follow up  
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http://www.watdrinkjij.nl/
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Polikliniek Jeugd en alcohol 

Op indicatie 

12 wk na O 

    < 6 wk na O Startpunt verwijzing uit regio ZH 

MDO 1 

       MDO 2 

FASE 1 * 

FASE 2 ** 

FASE 3 ** 

6-8 maanden 4-8 maanden 

 

TRF YSR 1

 
CBCL 

TRF YSR 1 

NSCK*** 

Milde intoxicatie 

Matig/ernstige intoxicatie 

Ontslag 

  
CBCL YSR 

2 

*    Fase 1 wordt uitgevoerd in het  

ziekenhuis waar de jongere wordt  

binnengebracht op de SEH. 

**   Fase 2 en 3 worden uitsluitend 

 uitgevoerd in de pilot ziekenhuizen. 

***  Pas ontslag na checklist  

envelop (zie 2.1 en 2.1.1) 

 



   Gedragsverandering bij de jongere: niet 
/minder (binge-) drinken 
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– Wanneer je alcohol verbiedt, gaan ze juist 
(stiekem) drinken 

 

– jongeren leren van kater /alcoholvergiftiging 

 

– Alcohol geven aan je kind (<16) is een vorm 
van  kindermishandeling 

 

 



 black-outs 

 verstoort doorgave prikkels (stikken in eigen 
braaksel, ademhalingstilstand) 

 alcoholvergiftiging 

 binge-drinken>>geheugenproblemen en 
verminderde schoolprestaties 

 ongelukken 



– seksueel actief door ontremming en lager 
inschatten van risico’s 

– onveilige sex 

– verkrachting 

 

 





 14 jaar 
 Oud en nieuw  
 Aanleiding ruzie moeder 
 Moeder slaat, gooit haar tegen de muur 
 Weglopen, alcohol drinken, a.i. 
 Gevonden door vader, alleen, midden in de 

nacht, onderkoeld, opname, 
 3 weken later medicijnen geslikt na opnieuw 

ruzie met moeder, afscheidsbrief 
 woont nu bij vader, doorverwijzing BJZ warme 

overdracht 



 65 % van de jongeren heeft geen intentie om 
minder te drinken na negatieve ervaring met 
alcohol 

- Jongeren vinden het “cool” en grappig 

- 50% van de ouders weet er niets van 

- 50% van de ouders onverschillig /lachen 
/vinden het de eigen verantwoording van hun 
kind 
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 Gedragsverandering van de ouders: hanteren 
van alcoholspecifieke opvoedingsregels; 
consequent alcohol verbieden < 18 jaar  
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 Kinderen die thuis mogen drinken, drinken 
buiten de deur meer 

 

 Ouders die streng op alcoholgebruik zijn  
>>> jongeren drinken nooit /heel af en toe 

 

 Ouders vonden zichzelf strenger dan de 
jongeren hun ouders vonden 
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 De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd 
van hun opvoeders 
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 Parents underestimate  

 % 15 year olds that drink 5 or more drinks  
(bingedrinking) 

 

 Parents: 3 % 

 Teenagers: 



 Parents underestimate  

 % 15 year olds that drink 5 or more drinks  
(bingedrinking) 

 

 Parents: 3 % 

 Teenagers: 34% 
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 pubers vertellen hun ouders niet wat zij doen, 
geven ouders te horen wat ze willen horen 

 

 jongeren geven twee keer zoveel dan ouders 
aan dat zij vaak en veel drinken 



 

 N = 204 

 

 Screening psycholoog  

 

 Gestandaardiseerd interview ouders /jongere 
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 67% ouders hanteert geen (consequente) 
regels voor alcoholvergiftiging / heeft kind 
zelf (slokjes) alcohol gegeven  
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  Signaleren van co-morbiditeit door screening 
op psychische problematiek en gericht 
doorverwijzen /samenwerking betrokken 
hulpverleners 
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- de totale prevalentie van gelijktijdig voorkomende psychische 
stoornissen onder adolescenten....die worden behandeld voor 
middelenmisbruik is hoog (61%-88%) en vooral bij 12-15 
jarigen 
 

- kenmerk zeer omgunstige psychosociale omstandigheden, in 
bijzonder de meisjes (44% seksueel misbruik) en niet in beeld 
van hulpverleners 
 

- Er is sprake van te late of helemaal geen diagnose 
/signalering van deze combinatie problematiek bij 
hulpverleners en/of een negatieve houding 
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 Gedragsvragenlijsten (CBCL, TRF, YSR) 

 Gestandaardiseerd interview ouders /jongere 
apart  

 Op indicatie NPO /persoonljkheidsonderzoek 
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 41% psychische problematiek 

 46% inclusief (n=17) diegene waar al 
hulpverlening vanwege psychische 
problematiek  

 45% ouder-kind interactieprobleem 

 33 % (forse) gezinsproblematiek 

 4 % seksueel misbruik (voor of tijdens 
intoxicatie)) 
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 23 % heeft ooit drugs geprobeerd (11.8% 
HBSC 2009), 53% daarvan is regelmatig 
gebruiker  

 35 % alcoholproblematiek bij familielid 
 41% ingrijpende gebeurtenissen 
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 Screening op cognitieve-, schoolproblemen 
en risicofactoren voor hersenschade als 
gevolg van alcoholmisbruik  
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“Herinneren is een landschap met valkuilen” 





Risicofactoren hersenschade door alcohol: 

- Sekse 

- Ander drugsgebruik 

- Genetische kwetsbaarheid 

- ADHD /andere psychiatrische problematiek 

- Bingedrinking 

- Jonge leeftijd beginnen met drinken 

 

 



 34 % schoolproblemen(n=204) 

   

 NPO (n=56)     

 41% scoort ½ schoolniveaus lager 

 48% meisjes – 32% jongens  

 Conclusie: meer onderzoek is 
gerechtvaardigd     
    

 







 Nazorgtraject jeugd en alcohol 

 Laagdrempelig 

 Niet stigmatiserend 

 Korte lijnen specialist-psycholoog 

 Specifieke kennis neuropsychologie en life-
style 

 Motivational interviewing 
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