
  Bijna zomervakantie,    
  lekker weer, festivals… 
  een heerlijke tijd, maar 
ook een periode waarin 

het gebruik van alcohol, wiet en partydrugs toeneemt. 
Ook onder jongeren onder de 18. Daarmee nemen ze niet 
alleen een gezondheidsrisico, maar het is ook strafbaar 
en kan ingrijpende gevolgen hebben. Dat ondervond ook 
Maarten. Vorig jaar werd hij als 16-jarige door de politie 
betrapt met XTC-pillen. Dit jaar willen zijn ouders met 
hem en zijn zusje naar de Verenigde Staten, maar Maarten 
krijgt geen visum. Voor Maartens’ familie valt hiermee 
een lang gekoesterde wens in duigen. Maar ook later kan 
Maarten er problemen van ondervinden. Kim de Groot, 
jongerenwerker Larikslaan2: “Jongeren overzien vaak niet 
de effecten op de langere termijn. Het is een taak van ou-
ders hen daar bij te helpen. Nu  betrapt met pilletjes? Dan 
vijf jaar geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die veel 
werkgevers eisen en dus niet de baan die je graag wilde. 
Nu veel blowen? Straks niet fit voor de medische keuring 
die verplicht is voor je opleiding.  En dan zijn er nog allerlei 
korte en lange termijn effecten voor je gezondheid en 
veiligheid. Verbieden blijkt te werken. Als ouder stel je een 
norm.  Steeds meer onderzoeken tonen aan dat verbie-
den, misschien niet voorkomt dat kinderen voor hun 18e 
drinken of roken, maar dat het er wel voor zorgt dat ze het 
minder doen.”
Met de zomer voor de deur een aantal aandachtspunten 
op een rij.

Gebruik en in bezit hebben van soft en hard drugs zijn 
strafbaar als je onder de 18 bent 
In coffeeshops wordt de verkoop van hasj en wiet (mari-
huana) onder bepaalde voorwaarden niet strafrechtelijk 
vervolgd. Voor minderjarigen geldt dit gedoogbeleid niet. 

XTC (party drugs)  is een hard drug
Vooral op feesten en festivals is XTC populair. Ook de pilletjes 

die je al voor € 2,00 kunt kopen zijn hard drugs en verboden 
in Nederland omdat de gezondheidsrisico’s onaanvaardbaar 
zijn. Gebruikers van hard drugs hebben een grotere kans op 
coma’s, hartkloppingen, psychoses, beroertes en hartaanval-
len. XTC bestaat in de vorm van (gekleurde) pillen, poeders of 
capsules. De werkzame stof is MDMA. De effecten verschillen 
per persoon. Meestal: meer energie, een wakker gevoel, meer 
behoefte aan knuffelen (love drug), geen honger, maar ook: 
snellere hartslag, grotere pupillen, hogere lichaamstempera-
tuur en soms braken, hoofdpijn, duizeligheid, zweten. En als 
na-effecten: neerslachtig en lusteloos. Bovendien gewen-
ning; het ‘love’-gevoel wordt minder als je vaker gebruikt. Bij 
jongeren, vrouwen en tengere mensen kunnen de effecten 
en bijwerkingen sterker zijn. Regelmatig een alcoholvrij 
drankje tijdens het gebruik van XTC is goed, maar veel water 
drinken is gevaarlijk. Door XTC kun je minder goed plassen 
en blijft het vocht in je lijf en kan er een levensgevaarlijke 
zwelling in je hersenen ontstaan. 

Blowen? Na vier weken nog aantoonbaar in je lijf
Wiet en hasj zijn soft drugs, maar wekelijks of dagelijks 
blowen kan leiden tot concentratie- en geheugenproblemen. 
Roken van hasj of wiet werkt na enkele minuten. De effecten 
houden 2 tot 4 uur aan. Eet je het, dan werkt het meestal pas 
na 1 à 2 uur. De effecten van spacecake duren tussen de 4 en 
6 uur. De afbraak van hasj/wiet verloopt langzaam. Als je af 
en toe gebruikt zijn hasj en wiet meestal binnen 2 weken niet 
meer terug te vinden in de urine. Gebruik je vaak en veel dan 
kan het meer dan 4 weken later nog aantoonbaar zijn. Dus 
binnen die termijn is het ook aantoonbaar bij een medisch 
onderzoek of sportkeuring voor een opleiding of baan. 

Risico’s voor jongeren groter
Voor alle drugs en alcohol geldt: Hoe jonger je bent, des te 
groter de risico’s. Waarom? Als je jong bent, heb je minder 
lichaamsvocht en bloed. Een gelijke dosis zorgt bij een 
jongere voor een hogere concentratie in het bloed dan bij 
een volwassene. Ten tweede kun je als je jong bent de risico’s 

van alcohol en drugs minder goed inschatten. Ten derde 
ontwikkelen hersenen zich tot hun 25e. Gebruik van alcohol 
en drugs kan van ervoor zorgen dat hersenen zich niet vol-
ledig ontwikkelen, leiden tot blijvende hersenschade en de 
kans op ernstige psychische stoornissen zoals schizofrenie, 
psychoses, depressie en angststoornissen vergroten.

Ondanks de risico’s toch alcohol en/of drugs gebruiken? 
Zorg dan dat je veel weet van het middel en laat drugs altijd 
vooraf testen. Dat kan bij veel feesten en festivals anoniem in 
test-stands. Denk niet dat pillen met eenzelfde logo en kleur 
dezelfde hoeveelheid werkzame stoffen (MDMA) bevatten. 
Combineer geen drugs en alcohol en lees gebruikerstips op 
bijvoorbeeld op www.drugsenuitgaan.nl. 

Vragen, zorgen? 
Als ouder en als jongere kun je altijd contact opnemen met 
Kim de Groot, jongerenwerker van Larikslaan2. Mail naar 
k.degroot@larikslaan2.nl of bel 033 303 44 44.
Meer lezen? Kijk bijvoorbeeld op: www.drugsinfoteam.nl, 
www.jellinek.nl of www.vraaghetdepolitie.nl.

Een jointje rookte ik vroeger ook…
Mark, vader van de 15 jarige Rob zat met een dilemma toen 
hij ontdekte dat Rob blowt. Hij rookte vroeger ook wel eens 
een joint. Kan hij het Rob dan verbieden? “Vroeger was 
roken gewoon. Nu kennen we de risico’s en toen ik hoorde 
dat de werkzame stof in wiet met zo’n 20% is toegenomen 
en een joint 4 tot 5 keer zoveel teer bevat dan een gewone 
sigaret, schrok ik. Dat ik vroeger wel eens een joint rookte, 
is geen excuus om mijn verantwoordelijkheid als ouder niet 
te nemen. Ik zeg toch ook niet tegen mijn zoon ‘Rijd maar 
lekker door rood, omdat ik vroeger wel eens door een rood 
stoplicht ben gereden?’ Bovendien is de wereld veranderd. Ik 
wil dat hij de risico’s kent van blowen, pilletjes, alcohol. Moet 
er niet aan denken dat hij stoned op een festival rondhangt 
en er breekt paniek uit. In een noodsituatie ben je nergens 
als je hebt staan blowen of een pilletje hebt geslikt.” 

Openingstijden Larikslaan2: 

Inloop elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur 

Adviesgesprekken op afspraak elke werkdag van 13.00 tot 17.00 uur 

Uitleen van hulpmiddelen elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur 

Inleveren van hulpmiddelen elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur 

(033) 303 44 44  |  www.sociaalplein-leusden.nl   

Nieuws over zorg, welzijn, 
opvoeden en opgroeien

Langer feesten, een goed 
gevoel, meedoen… Welke risico’s 
neem jezelf of neemt je kind?

Ook in de gemeente Leusden zijn 
kinderen op zoek naar een plek 
waar ze rust, ruimte en regelmaat 
wordt geboden om veilig op te 
groeien. Helaas moet er regelmatig 
worden uitgeweken naar gezinnen 
in andere delen van de provincie of 
naar andere opvangsituaties dan 
in een gezin. Kortom, er zijn meer 
opvangmogelijkheden nodig! 
Pleegouders, maar ook mensen die 
bijvoorbeeld in het weekend een 
kind willen opvangen.

Kom 22 juni naar de bijeenkomst 
Pleegzorg in Leusden

Inloop vanaf 19.45 uur
Start: 20.00 uur
Locatie: Larikslaan2
Vooraf aanmelden is handig voor 
de organisatie en kan via 
www.sociaalplein-leusden.nl of 
door te bellen naar Larikslaan2: 
033 303 44 44.

Max’s wereld staat op zijn 
kop. Maar dankzij de opvang 
in een Leusdens gezin kan 
hij op zijn vertrouwde basis-
school blijven

Even lekker ertussen uit?
Genieten van een wandeling in de 
natuur? En andere mantelzorgers 
ontmoeten?

Geniet u van een ontspannen wande-
ling in de natuur, maar komt het er te 
weinig van omdat het lastig is tijd vrij 
te maken vanwege de zorg voor uw 
naaste? Vindt u het fijn om andere 
mantelzorgers te 
ontmoeten? U bent van harte welkom!

Na een heerlijke wandeling van onge-
veer een uur trakteert Larikslaan2 op 
koffie/thee met wat lekkers. 

Datum:  Donderdag 29 juni
Tijd:   10.15 uur verzamelen (einde  
 uiterlijk 12.15 uur)
Start en einde:  
De Kopermolen
Landwinkel en Kaasboerderij
Hessenweg 2    
3835 PJ Stoutenburg

Graag vòòr 27 juni aanmelden via: 
www.sociaalplein-leusden.nl of 
per mail: mantelzorg@larikslaan2.nl of 
bel: 033 303 44 44.

Lukt het u niet ‘vrij te nemen’ van uw 
zorgtaak? Laat het ons weten, we zoeken 
dan met u naar een oplossing.

Zondag 4 juni was het Internationale dag van de 
kinderen die slachtoffer zijn van agressie. Fort33 en 
Larikslaan2 besteden daarom aandacht aan het 
voorkomen van agressie of conflicten.  Onder ande-
re tijdens een speciale, gratis  training voor tieners 
met als onderwerpen: Wat is eigenlijk een conflict? 
Hoe is ons gedrag tijdens conflicten? En wat heeft 
hier allemaal invloed op? Maar ook: ‘Hoe verdedig 
je jezelf als iets uit de hand loopt?”

De training wordt gegeven door de jongerenwer-
kers van Larikslaan2 en Fort33. 

Voor wie:  tieners van 12 – 16
Wanneer:  woensdag 28 juni van 16.30-18.00 
Locatie:   Fort33

Aanmelden kan vòòr 27 juni via rene@fort33.nl
Deelname is gratis.

Als pleegouder maak je het verschil!

28 juni: Training conflicthantering voor tieners

Wandelt u mee op 29 juni?


