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Heel wat jongeren gebruiken alcohol en drugs. Bij de 12 tot 18-jarigen is cannabis de meest gebruikte 
illegale drug. Het is ook de belangrijkste drug waarvoor jongeren in behandeling komen. Hoewel deze 
jongeren een vrij moeilijke doelgroep zijn, levert behandeling vaak goede resultaten op. Werken rond 
ontwikkelingsvaardigheden is bij jongeren met drugsproblemen een belangrijke pijler, in het bijzonder 
rond het ontwikkelen van een intrinsiek normen- en waardensysteem. Comorbiditeit bij jongeren met 
drugproblemen is eerder regel dan uitzondering.

Inleiding
Druggebruik bij jongeren is een wereldwijd fenomeen. 

Wanneer experimenteel gebruik evolueert naar regel-

matig of zwaar druggebruik, loopt de jongere steeds meer 

risico om problematisch druggebruik te ontwikkelen.

In de groep van problematische druggebruikers vinden 

we enerzijds jongeren die occasioneel in de problemen 

komen door hun druggebruik maar toch nog in staat zijn 

hun gebruik onder controle te houden. Anderzijds zijn  

er jongeren die een ongecontroleerd patroon van 

druggebruik ontwikkeld hebben met ernstige 

consequenties en disfunctioneren (1).

De differentiatie tussen risicogebruik en problematisch 

gebruik is belangrijk in de communicatie met ouders en 

andere opvoeders die vaak geen kennis en vaardigheden 

bezitten om met het druggebruik van hun kind goed om 

te gaan.

Afhankelijkheid en misbruik van drugs wordt bij kinderen 

op dezelfde wijze gedefinieerd als bij volwassenen in de 

DSM IV (2).

Trends en prevalentie van gebruik en 
misbruik van drugs
Om zicht te krijgen op het gebruik van drugs worden 

veelal onderzoeken in scholen uitgevoerd. Deze 

methodiek is bruikbaar als het om experimenteel 

gebruik gaat. Wel vermoedt men een onderschatting 

van het gebruik van illegale drugs omdat deze 

jongeren vaker spijbelen of niet meer op school zitten 

(3). De klassieke techniek om met vragenlijsten op 

basis van zelfrapportage te werken, bevordert 

eveneens underscoring.

Het ESPAD, het Europese schoolsurveyproject, peilt op 

regelmatige basis naar het gebruik van sigaretten, 

alcoholische dranken, kalmerende medicijnen en illegale 

drugs bij jongeren (15- en 16-jarigen) via klassikaal 

afgenomen vragenlijsten. België nam in 2003 voor het 

eerst deel aan de ESPAD-studie (4).
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In 2005 werd een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd 

door De Sleutel in opdracht van de Euregio Scheldemond 

voor de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Zeeland. 

Dit onderzoek richtte zich tot leerlingen in de 2de en 3de 

graad van het secundair onderwijs (14 à 18-jarigen) (5).

In tabel 2 worden per middel de prevalentiecijfers voor 

beide studies telkens naast elkaar weergegeven.

Van alle illegale drugs wordt cannabis het vaakst  

gebruikt. Volgens de ESPAD studie zou 17% van de  

Misbruik van een middel Afhankelijkheid van een middel

Een patroon van onaangepast gebruik  Een patroon van onaangepast gebruik van

van een drug dat beperkingen of lijden  een drug dat beperkingen of lijden

veroorzaakt in een periode van 12 maand veroorzaakt in een periode van 12 maand

Met minstens 1 bijkomend criterium: Aan minstens 3 criteria wordt voldaan:

1. niet meer voldoen aan zijn verplichtingen 1. tolerantie van de drug

op school of thuis… 2. onthouding bij stop van gebruik

2. gebruik dat tot fysiek gevaar leidt 3. gebruik in grotere hoeveelheden of

3. gebruik waardoor men in aanraking komt voor langere periode dan gepland

met justitie, CBJ 4. pogingen om het gebruik te verminderen

4. gebruik dat leidt tot problemen op sociaal of te stoppen mislukken

of intermenselijk vlak 5. veel tijd gaat naar gebruik, verwerven

 van drugs of de gevolgen ervan

 6. school, vrije tijd en sociale bezigheden

 worden opgegeven

 7. continueren van gebruik ondanks de

 kennis dat het schade, problemen oplevert

Tabel 1: DSM IV criteria.

 ESPAD(2003)  Euregio (2005)

 – België (4)  (5)

 LT*      LY LM LT LY LM

Sigaretten roken 61  32 58,3 42,9 31,9

Alcoholische dranken 91 86 73 94,3 90,7 81,1

Dronkenschap 59 47 27 64,2 51,5 30,3

Binge drinken (=5 of meer bij één gelegenheid)   50   57,5

Slaap- of kalmeringsmiddelen (zonder voorschrift) 9   21,1 11,9 4,9

Anabole steroïden 1   0,4 0,0 0,0

Snuifmiddelen 7 4 2 7,0 2,1 0,5

Alcohol en cannabis tegelijk 21   19,4 10,9 5,1

Minstens één illegaal middel 33   33,1 23,9 13,9

Cannabis 32 27 17 32,4 23,4 13,4

Amfetamines 2 1 1 5,6 2,4 1,0

LSD of andere hallucinogenen 3 2 1 2,8 0,9 0,4

Crack 2 1 1 1,4 0,2 0,0

Cocaïne 3 1 1 4,9 2,1 0,7

Heroïne 1 1 0 1,7 0,5 0,2

XTC 4 3 1 6,9 3,1 1,4

Paddo’s 5 3 1 5,6 2,2 0,7

GHB 0 0 0 2,1 1,0 0,5

* LT = lifetime of ooit-gebruik; LY = last year of gebruik tijdens het laatste jaar; LM = last month of gebruik tijdens de laatste maand.

Tabel 2: Prevalentie van middelengebruik in België bij jongeren.
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15 à 16-jarige scholieren in België de afgelopen 30 dagen 

cannabis gebruikt hebben. Ook alcoholgebruik is een 

probleem item bij jongeren: 50% zou de afgelopen 

maand aan ‘binge’ drinken gedaan hebben (4).

Jongeren overschatten vaak hoeveel mensen cannabis 

gebruiken. Daardoor beginnen ze er zelf ook eerder aan. 

De jongere doet wat hij veronderstelt dat er van hem 

verwacht wordt. Voornamelijk de normerende invloeden 

vanwege vrienden spelen een doorslaggevende rol en 

verklaren het cannabisgebruik bij jongeren (5).  

Deze normovertuiging is een aangrijpingspunt in 

preventiecampagnes over cannabis (6).

Ook de perceptie van de jongeren dat cannabis een 

onschuldige drug is en dat het gemakkelijk te verkrijgen 

is, spelen een rol in deze koppositie.

Er zijn diverse studies van problematisch middelen 

gebruik. De Life time prevalentie van problematisch 

alcoholgebruik van jongeren varieert van 3,5% in New 

Zealand (7) tot 32,4% in de USA (8). Life time prevalentie 

van problematisch gebruik van illegale drugs bij jongeren 

varieert van 0,1% tot 9,8% (8) (9). Twee percent van de 

14 tot 24-jarigen in een Duits onderzoek beantwoordden 

aan de criteria van misbruik van cannabis en 1,4% aan 

de criteria van afhankelijkheid van cannabis (10). De 

helft van de jongeren uit de misbruikgroep slaagden er in 

om hun gebruik te stoppen of onder controle te krijgen. 

Deze tendens is kenmerkend voor adolescenten.

Middelenmisbruik bij jongeren: cijfers 
omtrent de hulpvraag
Een analyse van de belangrijkste probleemdrug bij 

aanmelding van jongeren voor behandeling in de Sleutel, 

leert dat in 2 op de 3 gevallen het over cannabis gaat. In 

1 op 10 gevallen gaat het om amfetamines. Daarna 

volgen polygebruik (bijna 9%), opiaten (7%), cocaïne 

(3%) en XTC (2%). De afwezigheid van problematisch 

alcoholgebruik in deze analyse heeft te maken met de 

setting van De Sleutel, waar voornamelijk drugsproblemen 

als primaire diagnose behandeld worden. Alcohol is ook 

in België het belangrijkste middel dat misbruikt wordt 

door jongeren (11).

In tabel 3 geven we voor een periode van 6 jaar 

(2002-2007) het voornaamste product weer voor alle 

minderjarigen (12 à 17-jarigen).

Behandeling
Het belang van de behandeling van verslavingsproblemen 

bij jongeren heeft meerdere motieven: allereerst wordt er 

ingegrepen in een beginstadium van de verslaving, de 

problemen zijn nog niet zo ernstig en de behandeling 

hoeft niet altijd zo intensief te zijn. Jongeren hebben een 

groeidrang, ze zijn vaak erg idealistisch en dat kan hun 

Jongeren overschatten vaak hoeveel mensen 

cannabis gebruiken. Daardoor beginnen ze 

er zelf ook eerder aan.

Tabel 3: Aantal jongeren dat een bepaalde drug als belangrijkste probleem opgeeft bij aanmelding in De Sleutel.

 Totaal aantal 12-17j. % % in groep % in groep % in groep 

  per middel  12-13j.  14-15j. 16-17j.

Alle middelen N 2.275  24 577 1674

Alcohol 20 0,9 0,0 0,3 1,1

Opiaten 168 7,4 0,0 5,0 8,3

Methadon 5 0,2 0,0 0,0 0,3

Medicatie 8 0,4 0,0 0,3 0,4

Cocaïne 77 3,4 4,2 1,7 3,9

Amfetamines 232 10,2 4,2 8,0 11,1

Cannabis 1.503 66,1 91,7 74,5 62,8

Hallucinogenen 18 0,8 0,0 0,9 0,8

XTC 49 2,2 0,0 2,1 2,2

Polygebruik 195 8,6 0,0 7,1 9,2

  100 100 100 100
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motivatie en compliance enorm versterken. Dat alleen al 

geeft een betere prognose op zich (12). Heel wat 

verslavingsproblemen van volwassenen zijn begonnen  

in hun adolescentie. Vroegdetectie en vroegbehandeling 

kan preventief werken of escalatie voorkomen.

Ook is verslaving bij jongeren veel meer dan andere 

aandoeningen geassocieerd met heel wat andere 

problemen: verwondingen, zelfmoordpogingen, ver-

keersongevallen, overlijden, crimineel en delinquent 

gedrag, school en werkverzuim, werkloosheid… (12).

Motivatieopbouw

De allereerste stap in het behandeltraject van de jongere 

met drugsproblemen is het opbouwen van inzicht en  

motivatie. Jongeren met drugsproblemen moeten in de 

eerste plaats inzien dat ze een probleem hebben en dat 

ze hulp behoeven. Zelfs bij een vrijwillige opname zijn 

probleeminzicht en motivatie lang niet altijd aanwezig 

en vraagt dit een eerste therapeutische interventie. 

Jongeren staan vaak onder erg hoge druk en de motivatie 

is in eerste instantie extern en erg broos. Zij stappen in 

behandeling omwille van hun ouders of na herhaaldelijke  

problemen op school. Wanneer de motivatie voldoende 

sterk is, kan het eigenlijke behandelwerk beginnen.

Het gebruik van technieken, die aanslaan bij jongeren en 

passend zijn bij hun ontwikkelingsfase, helpt hierbij: 

flexibele afspraken, reminders voor afspraken d.m.v.  

e-mail of sms, uitnodigende omgeving, aantrekkelijk 

werkmateriaal… Het is belangrijk dat de ‘volwassen’ 

behandelaar de leefwereld van de jongere kent en 

uitnodigende technieken gebruikt die aansluiten bij deze 

leefwereld.

Omdat de doorverwijzing vaak op vraag van ouders of 

school gebeurt, is het belangrijk dat zij drugsproblemen 

kunnen inschatten bij hun kinderen. Onderzoek toont 

aan dat ouders zowel alcohol als drugsproblemen bij hun 

kinderen onderschatten. Het praten over drugs is voor 

vele ouders onbekend terrein, een hele uitdaging. Ook 

moeten ouders weten waar hun kinderen terecht kunnen 

voor behandeling en is het belangrijk dat zij achter de 

behandeling staan (12).

Werken vanuit een ontwikkelingspsychologisch 

perspectief

Een drugbehandelprogramma voor jongeren moet  

kaderen in een uitgesproken pedagogische context.  

Behandelinterventies en settings voor volwassenen zijn 

niet geschikt voor jongeren (13).

Werken rond ontwikkelingsvaardigheden is een 

belangrijke pijler. In de puberteit en de adolescentie 

ondergaat de jongere heel wat veranderingen op vlak van 

fysieke en cognitieve ontwikkeling, de relaties met de 

ouders en hun peers, uitdagingen op school en pro-

fessionele opleidingen, veranderingen in hun zelfbeeld 

en identiteit. Een drugbehandelprogramma moet met 

deze veranderingen rekening houden, ze faciliteren en 

de bijkomende problemen zo goed mogelijk begeleiden 

en tegelijkertijd negotiëren naar een gezonde levensstijl 

waarin druggebruik geweerd wordt. Het druggebruik zal 

bij vele verslaafde jongeren deze typische ontwikkelingen 

verhinderen of vertragen, waardoor zij met een 

achterstand kampen.

De ontwikkelingsvaardigheden die jongeren res-

ponsabiliseren, krijgen een bijzondere aandacht  

omdat die bij verslaafde jongeren vaak onvoldoende 

ontwikkeld zijn: de jongere moet leren ver-

antwoordelijkheden op zich te nemen, opdrachten uit  

te voeren en taken vol te houden. Deze jongeren hebben 

absoluut nood aan begrenzing.

Een aansluitend thema is het (opnieuw) aanleren van 

normen en waarden. In de normale ontwikkeling van 

kind tot volwassene maakt het afleren van de behoefte 

aan onmiddellijke bevrediging ruimte voor het ontstaan 

van een intrinsiek normen- en waardepatroon. En precies 

op het vlak van die behoeftebevrediging staan jonge 

drugsverslaafden op een heel laag ontwikkelingsniveau. 

Drugs-gebruik staat immers synoniem voor instant 

bevrediging. De jongeren hoeven zich niet meer in te 

spannen om tot een behoeftebevrediging te komen. Het 

gevolg is dat die normen en waarden bij jonge 

drugsverslaafden geen kans krijgen zich te ontwikkelen. 

In een behandelprogramma moeten deze jongeren 

opnieuw leren om hun behoeftes in te vullen op een 

normale manier en zo het normen- en waardepatroon te 

herstellen.

Behandeldoelstellingen bij jongeren

Abstinentie, clean worden is vaak de primaire doelstelling 

bij de behandeling van drugsverslaafden. Voor vol-
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wassenen met verslavingsproblemen lijkt gecontroleerd 

of recreatief gebruik in een latere fase niet meer haalbaar. 

Voor jongeren met verslavingsproblemen liggen de 

kaarten enigszins anders en is een levenslange abstinentie 

niet steeds noodzakelijk.

Verminderen van drug of alcoholgebruik bij jongeren kan 

een eerste succes zijn, ook al wordt abstinentie niet 

gehaald. Een aantal onder hen slagen er in om op die 

wijze, zelfs zonder therapeutische interventie, uit hun 

gebruik te stappen (14). Hoe dan ook concluderen 

literatuurreviews dat behandeling van drugsproblemen 

bij jongeren beter is dan geen behandeling (15).

De behandeling moet ook focussen op andere pro-

bleemgebieden zoals schoolcarrière, psychische stress, 

reïntegratie in de familie, comorbiditeit. Die comorbiditeit  

is in uitgesproken mate aanwezig. 75% van de jongeren 

zouden een bijkomende psychiatrische problematiek  

hebben, voornamelijk gedragsstoornissen, ADHD en 

stemmingsstoornissen (16). Er dient meer aandacht te worden  

besteed aan een voldoende omkadering om de 

bijkomende problemen zoals psychiatrische comorbi-

diteit en zware problematische opvoedingssituaties op te 

vangen.

Belangrijke componenten in de behandeling

De Engelstalige literatuur beschrijft grote verschillen 

tussen hulpverleningsvoorzieningen voor jongeren, 

zowel in het specifieke aanbod als in de 

werkmethodiek.

Het beperkte wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd bij 

jongeren, toont geen grote voordelen aan van specifieke 

methodieken. Het zijn eerder aspecifieke componenten 

die de outcome aanzienlijk verbeteren: verandering van 

peer groep, deelname aan vrijetijdsactiviteiten, positieve 

verwachtingen t.a.v. het behandelresultaat, toegenomen 

betrokkenheid en controle van de ouders, ondersteuning 

van hulpverleners en leeftijdsgenoten (17).

Technieken die hierop focussen zoals hervalpreventie, 

zelfmanagement, training van sociale vaardigheden, 

familietherapie en langdurige nazorg zijn belangrijke 

componenten in een goed behandelprogramma (18).

De behandelsettings voor volwassen verslaafden kunnen 

erg variëren. Rekening houdend met de fase van het  

verslavingsproces, de ontwikkelingsleeftijd, het middel van 

misbruik, de comorbiditeit worden we geconfronteerd 

met een grote diversiteit van individuele noden. Een 

gedifferentieerd en coherent hulpverleningsaanbod, 

gaande van het meest laagdrempelig ambulante aan- 

bod zoals crisisopvang tot goed uitgebouwde 

behandelingsprogramma’s is nodig. De zorg voor drugs-

verslaafde jongeren staat daarentegen in Vlaanderen  

nog in de kinderschoenen. Er zijn slechts enkele 

voorzieningen waar kinderen terecht kunnen, de 

opvangmogelijkheden zijn te beperkt en er bestaan 

leemtes zoals bijvoorbeeld crisisopvang. Het is een 

opdracht voor de overheid, de gezondheidsinstellingen 

met hun directies en de specialisten (kinder)psychiaters 

om deze leemtes in te vullen en een volwaardig traject 

voor jongeren met verslavingsproblemen uit te bouwen.
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