
Alcohol, cannabis, ... Jongeren komenvandaagbijnaonvermijdelijk in
contactmetdrugs. Het hoort bij de fase vanhet experimenteren,
wordt vaak gezegd.Maarwat als dat experimenterenopeen

verslaving uitdraait?GoedGevoel zocht uit hoe je als ouder het best
kan reageren als (je denkt dat) je kinddrugs gebruikt.

GEBRUIKT MIJN KIND

DRUGS?
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‘Op een ochtend stond Tim onder de
douche. Ik wilde zijn kleren in de was-
machine steken. In zijn zakken vond

ik een doosje met een voor mij onbekende
inhoud. Het bleek cocaïne te zijn. Tim zei dat ik
er niet te veel achter moest zoeken: hij had het
in de hand en kon er zo mee stoppen. Ik veron-
derstel dat dat de klassieke verhalen zijn.’
‘Ik had nooit gemerkt dat hij cannabis rookte of
dronken thuiskwam. Ik besefte pas dat hij drugs
gebruikte toen ik ze in zijn broekzak vond. Tim
zei me dat hij ermee was begonnen om zijn stu-
dentenjob in de horeca te kunnen blijven vol-
houden. Het groeide hem allemaal wat boven
het hoofd. Nochtans vermoed ik dat hij al vroeg
alcohol is beginnen drinken. Onze scheiding kan
daarvan de aanleiding zijn geweest. Tim heeft
het daarmee heel moeilijk gehad.’
‘Omdat Tim in het weekend niet bij mij woonde
maar bij zijn vader, had ik er geen zicht op als hij
uitging. Toch heb ik geen idee hoe hij erin ge-
slaagd is het zo lang verborgen te houden. Toen
ik ontdekte dat hij drugs gebruikte, was hij net
zeventien. Ik zag wel dat hij veranderde. Hij had
nog weinig respect voor zichzelf en voor
anderen. Dat was ik niet gewend van hem. Ik
dacht dat het wel zou overwaaien, dat het de
puberteit was. Het moeilijkste vind ik dat het
zolang geduurd heeft voor ik het heb gezien.
Het voelt aan alsof ik gefaald heb als moeder.’
‘Tim gaat intussen al een hele tijd niet meer

naar school. Hij werkt niet meer. Hij kan niet
voor zichzelf instaan. Hij woont niet meer bij
mij, ik heb hem een tijd geleden het huis
moeten uitzetten (zwijgt even). Je moet gren-
zen stellen en je daar aan houden, hoe moeilijk
dat ook is. Ik had gezegd dat hij niet kon
terugkomen als hij zijn begeleidingsprogramma
niet afwerkte. Hij was al in allerlei behandelin-
gen gestapt, maar werkte ze nooit af. Na
opnieuw een voortijdig ontslag, heb ik me aan
mijn grens gehouden. De bedoeling was dat hij
zou inzien dat er iets moest veranderen, maar
mijn ex heeft hem een onderkomen aangebo-
den. Nu staan we voor een nieuwe opname. Als
Tim zich niet aan de afspraken houdt en uit de
behandeling stapt, zal nu ook mijn ex hem de
deur wijzen. Het is heel belangrijk om allebei
dezelfde lijn aan te houden, maar dat is niet
altijd evident. Het is niet gemakkelijk om je kind
de deur te wijzen. Dat druist in tegen al je
gevoelens als moeder.’
‘Sinds 2007 is Tim in ambulante begeleiding bij
De Sleutel in Brussel. Ik heb de indruk dat er
daardoor wel al iets veranderd is. Er zijn peri-
odes geweest dat hij niet aanspreekbaar was,
maar nu is een gesprek met hem weer mogelijk.
Tim is altijd zeer behulpzaam geweest en soms
zie ik dat weer. Soms komt hij opnieuw fris voor
de dag. Het doet deugd om dat te zien. We zijn
er nog niet uit, maar toch is het al anders nu.’
‘Ik kijk wel eens vooruit. Het druggebruik zal

Tim wordt dit jaar twintig. Hij is verslaafd aan harddrugs. Zijn moeder
Els vertelt hoe ze drie jaar geleden cocaïne in zijn zak vond.

‘HET MOEILIJKSTE VIND IK DAT HET ZO
LANG DUURDE VOOR IK HET ZAG’

aangepakt kunnen worden, denk ik. Maar hoe
moet het daarna verder met Tim? Dat maakt
me het meest bang. Zal hij zelfstandig kunnen
wonen? Zal hij weer aan het werk kunnen gaan?
Andere kinderen zoeken een appartement, gaan
alleen wonen, bouwen hun leven op. Zal Tim
daar ooit toe in staat zijn? En wat als dat niet zo
is? Dat baart me zorgen. Hoe moet hij zich weer
integreren in de samenleving? Hoe begin je
daaraan? Hij zal moeten leren omgaan met
tegenslagen zonder meteen te hervallen. Ik
probeer hem in de goede richting te duwen,
maar de motivatie moet uit hemzelf komen. Ik
zou heel graag hebben dat hij naar een thera-
peutische gemeenschap kon, om zich voor te
bereiden op meer zelfstandigheid. Dat zou voor
ons gezin ook een rustpunt betekenen. Ik wil
hem echter niet meer pushen. Dat heb ik in het
verleden wel eens gedaan. Omdat hij niet
gemotiveerd was, heeft hij het op een aantal
plaatsen zo uitgehangen dat hij er voorlopig
niet meer welkom is. Nu ben ik voorzichtiger. Ik
wil niet nog meer deuren sluiten voor de
toekomst.’
‘Ik maak me ook zorgen over mijn jongste
dochter. Wat als ze begint uit te gaan? Ze
pubert, maakt zich los van thuis. Een vrien-
denkring is heel bepalend. Je krijgt van buiten-
staanders al snel de stempel dat je een slechte
ouder bent en dat je je kinderen maar laat doen.
In het begin praatte ik niet over Tims drugpro-
bleem met anderen, maar nu durf ik dat wel te
doen. Er is misschien maar één iemand nodig
die voor Tim het verschil maakt en die hem
inzicht geeft, zodat hij de klik kan maken om de
drugs te laten staan. Ik hoop dat hij die persoon
ooit tegenkomt.’
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OP ZOEK NAAR HULP?
� De Vereniging voor Alcohol en Andere
Drugproblemen (VAD) stelt heel wat infor-
matie ter beschikking over drugs. Meer
informatie op www.vad.be, www.drug-
lijn.be en www.partywise.be. De Druglijn
is te bereiken op 078/15.10.20.
� De Sleutel is gespecialiseerd in drugpro-
blematiek. De organisatie biedt preventie,
hulpverlening en werkgelegenheid in het
kader van de drugproblematiek. De Sleutel
organiseert voorts ouderpraatgroepen en
familiewerkgroepen. Er zijn centra in heel
Vlaanderen en Brussel. Meer informatie op
www.desleutel.be.

�
D

O
O

R
A

LE
X

A
N

D
RA

D
E

LA
ET


