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Beste lezer

Het is vaak maar een kwestie van geluk of het de goede kant opgaat 
met je leven. Er hoeft niet veel te gebeuren om in de problemen te 
raken. Als dat gebeurt is het ongelofelijk belangrijk om gemakkelijk 
toegang te hebben tot hulpverlening of steun. 

Elke ouder heeft het beste voor met zijn kinderen. Als jonge ouder, 
meestal een moeder, is het erg moeilijk om daarin te slagen als 
je verslaafd bent of op een andere manier ernstige problemen van 
drugsgebruik ondervindt. Ook om de nodige hulp of steun te vinden. 

De Sleutel was partner in Vulnerable People, een Europees project 
dat de problematiek van jonge gezinnen of vooral jonge moeders die 
verslaafd zijn in de kijker stelt. De manual van het project geeft ons 
niet alleen een probleemstelling, maar ook tips en aanbevelingen 
om preventief of hulpverlenend te werken. Onze afdeling preventie 
leverde, met voornamelijk bijdragen van therapeute Freya Van Den 
Bossche de bijdrage vanuit Vlaanderen in dit praktisch gericht 
boekje, dat opgebouwd werd vanuit interviews en focusgroepen in 
zes Europese landen. We hebben nu de mogelijkheden gevonden 
om het veelgevraagde Engelstalige boekje in het Nederlands uit te 
geven. De bijdragen in de originele versie zijn door de verschillende 
projectpartners geschreven en wij beperkten ons tot samenstelling en 
adaptatie daarvan. 
 
Heel wat tips en elementen van de probleemstelling uit de 
oorspronkelijke uitgave zijn nu minder actueel en lieten we weg. 
Bovendien hebben we recente waardevolle inhoud kunnen toevoegen 
vanuit het bijzonder uitgebreide Europese netwerk ‘Encare’.  
Encare is gericht op professionals die werken met kinderen in 
gezinnen met verslaving of huiselijk geweld. Vanzelf ligt de nadruk 
dan meer op alcohol dan op andere drugs. In dit boekje blijven we 
ons toch vooral op illegale drugs richten.  
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Een extra bijlage van dit boekje is een instrument om te werken 
met jonge kinderen van verslaafde ouders: Bobbie. Bobbie is een 
speelse hond waarvan het bazinnetje verslavingsproblemen heeft. 
Met drugs zoals medicijnen en alcohol. Bobbie zoekt met de 
hulp van zijn buurhond Felix een oplossing om te blijven spelen 
en lachen. Het boekje is een instrument om kinderen van een 
verslaafde ouder te helpen om veerkrachtig te zijn in moeilijke 
omstandigheden. Die veerkracht bij zichzelf ligt dichter binnen 
hun bereik dan de alcoholproblemen van de ouder, waar zij toch 
niets aan kunnen veranderen. 

We gebruiken in dit boekje vaak de verzamelnaam ‘professional’, 
een beetje oneerbiedige, maar noodzakelijke samentrekking van 
talloze betrokkenen in de problematiek van een verslaafde ouder.

Deze uitgave is mogelijk dankzij het ESF-project in de Sociale 
Werkplaats De Sleutel. Dat project activeert verslaafde of ex-
verslaafde vrouwen of vrouwen met een verslaafde partner, die 
werkloos zijn en geen uitweg meer zien, in de richting van de 
arbeidsmarkt door ervaringsdeskundigen of ‘gidsen’ in te zetten. De 
uitgave kadert ook in het Federaal Fonds-project ‘Ouderwinkel’ van 
De Sleutel, dat zich tot ouders van jonge druggebruikers richt en 
daarvoor verslaafde ouders als een van de bijzondere risicogroepen 
beoogt. Met vereende krachten van hulpverleners voor de 
verslaafde of probleemgebruikende ouder, professionele opvang en 
ondersteuning voor het kind, vrienden en familie dragen we bij tot 
preventie van probleemgedrag bij het kind.  

Peer van der Kreeft (ed), 
hoofd preventie, 

De Sleutel 
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1. Schets van het probleem

Rechten van het kind

Het is niet voor niets dat we allen samen de Universele Verklaring 
van de Rechten van het Kind opstelden. Het is niet alleen een 
politiek instrument op macro-niveau: ook op onze werkvloer is 
het een moeilijke oefening te balanceren tussen het belang om 
het jonge kind bij de ouders te laten maar het tegelijk ook te 
beschermen tegen schade en ongelukken die met de verslaving te 
maken kunnen hebben. Artikel � van de verklaring is gemakkelijk: 
“definitie van kind = iedereen onder de �8 jaar”. De andere zijn 
wat uitvoeriger, en onder andere deze artikels verwijzen naar 
thema’s van de problematiek van dit boekje. 

Iedereen is gelijk - art �
Het belang van het kind – art �
De rol van de ouders – art � & �8
Recht op leven en ontwikkeling – art �
Recht op een naam en een identiteit – art �
Geen scheiding van kinderen en hun ouders – art � & �0
Recht op een goede levensstandaard– art ��

De sociale en familiale omgeving 

Een eerste probleem is de scheiding van moeder en kind bij het 
vaststellen van een abstinentiesyndroom bij geboorte; de baby wordt 
voor een periode van �0 tot �� dagen in de pediatrie opgenomen, 
waar de moeder het kan bezoeken, flesvoeding geven en wassen, 
maar zonder ruimte of gelegenheid om een relatie en verbondenheid 
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op te bouwen. Veel moeders staan alleen voor de opvoeding van 
hun kind. Meestal omdat de vader geïnterneerd is of dat de ouders 
niet alle twee verslaafd zijn, uitzonderlijk omdat de vader het kind 
afwijst of niet erkent. 

Moeders zijn vaak ziek ten gevolge van injecterend drugsgebruik: 
HIV of hepatitis. Het moment dat de verslaving van de ouder 
aan het kind bekend wordt is een problematische periode. Het 
sociale stigma van een drugverslaafde ouder werkt rechtstreeks en 
onrechtstreeks door op het kind. 

De verwachtingen van sociale dienst of jeugdbescherming op 
het vlak van abstinentie en hulpverlening ervaart de moeder als 
onoverkomelijke problemen. De manier waarop dit door de diensten 
gecommuniceerd wordt is een problematiek apart. Aangepaste woonst 
vinden aan een betaalbare prijs is erg moeilijk, zeker in grote steden. 

Problemen waar de ouders mee te 
kampen hebben

Ouders voelen zich schuldig omwille van hun drugsverslaving en 
hun gelijktijdige kinderwens. Soms vertonen ze compenserend 
gedrag, wat de goede opvoeding van het kind in de weg staat. 
Veel verslaafde ouders hebben een tekort aan vaardigheden om 
met frustratie van het kind om te gaan, hebben moeilijkheden 
om regels te hanteren en een gebrek aan structuur in de ouder-
kind relatie met het risico op verwarring tussen ouderschap en 
vriendschap. De verslaafde moeder vertoont onvoorspelbaar gedrag, 
veroorzaakt door stress in verband met de drang naar drugs versus 
zorg voor het kind. Ouders kunnen moeilijkheden hebben om met 
de dagelijkse behoeften van het kind om te gaan. Door problemen 
om een goede relatie met hun kind te realiseren wordt die relatie 
soms gebruikt voor de basisbehoefte aan affectie. 
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Problemen waar het kind mee kampt
Ontwikkelingsmoeilijkheden, zoals pas laat beginnen te praten, 
komen vaak voor. Tevens hyperactiviteit of hyperkinetisch gedrag, 
dat kan leiden tot een verminderd vermogen tot risico-inschatting. 
Soms is er sprake van vroeg-volwassenheid van kinderen en een 
omkering van de moeder-kind relatie. En veel voorkomend is ook 
het moeilijk kunnen aanpassen aan nieuwe situaties, zeker als daar 
volwassenen bij betrokken zijn, zoals een nieuwe school of een 
nieuwe klas. 
In zijn ontwikkeling leert het jonge kind alcohol kennen als een 
probleemoplosser voor stress door observatie van de opeenvolging 
van feiten: mama is zenuwachtig, mama drinkt, mama is rustig. 
Kinderen bouwen in de context van verslaafde ouders met daarmee 
gepaard gaande stress-situaties soms een fantasiebeeld van een 
relatie op: ‘romanticised parenthood’, geromantiseerd ouderschap. 
Later in hun ontwikkeling is het onmogelijk om die vereisten in een 
relatie te realiseren. 

De problemen waar kinderen mee kampen kunnen we* in vijf 
categorieën groeperen: 

lichaMeliJke en GeeSteliJke GeZOnDheiD

Kinderen kunnen stress en angstgevoelens hebben, gepaard 
gaand met eet- en slaapstoornissen. Negatieve gevoelens zijn 
bijvoorbeeld hulpeloosheid, eenzaamheid, zenuwachtigheid, 
angst, irritatie, schaamte, schuld en verlegenheid. Geestelijke 
gezondheidsproblemen zoals depressie en stemmingsstoornissen 
zijn mogelijk. Kinderen geven zichzelf vaak de schuld voor wat er 
thuis gebeurt en maken zich zorgen over hun ouders en andere 
gezinsleden. Ze kunnen zich loyaal opstellen ten aanzien van hun 
ouders, ondanks het drugsgebruik. Dat houdt in dat ze niet willen 
dat anderen (volwassenen of kinderen) weten wat er aan de hand 
is. Zo wordt het moeilijker om in te grijpen. 

* Lorna Templeton (UK) op www.encare.net



��

Familierollen, routines, rituelen en feestelijkheden worden vaak 
verknoeid. Er kan een algemene disharmonie ontstaan met 
de uitgebreidere familie, wat leidt tot slechte communicatie, 
relatieproblemen binnen de familie, niet of slecht houden 
aan afspraken. Het ontbreken van gelegenheden om samen of 
met vrienden tijd door te brengen kan voorkomen. Vaak is er 
geldgebrek. 

relatieS

De thuissituatie kan een negatieve invloed hebben op de relatie 
van het kind met een of beide ouders, maar ook met zussen, 
broers, andere familieleden of vrienden. De moeder of vader is 
meestal niet in staat om al haar of zijn vermogens om goed op te 
voeden, te gebruiken. 

OnDerWiJS

Door stress, angstgevoel en vermoeidheid presteert het kind 
minder dan het zou kunnen. Soms zorgt het kind voor een van de 
ouders, een broer of zus waardoor het minder tijd kan besteden 
aan schoolwerk. Het kind neemt vaak niet deel aan buitenschoolse 
activiteiten. De ouders zijn niet in staat om betrokken te zijn bij 
schoolactiviteiten of met de schoolcarrière van het kind en blijven 
vaak afwezig op oudercontacten. Er is een voedingsbodem voor 
spijbelen en pestgedrag. 

GeDraG

Het kind loopt extra risico op gedrags-, emotionele en cognitieve 
moeilijkheden en zijn ontwikkeling wordt verstoord. Criminaliteit, 
delinquentie, mentale gezondheidsproblemen en spijbelgedrag 
kunnen voorkomen. 
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Soms voeden kinderen hun ouders op 

in plaats van andersom
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kinD ZiJn

Over het algemeen kan het kind vitale kinderervaringen ontbreken. 
Vaak moet het verantwoordelijkheden opnemen boven zijn niveau, 
zoals voor een zus, broer of ouder zorgen. Als een gevolg daarvan 
kan of wil het kind soms geen hechte kindervriendschappen sluiten 
omdat het zich verschillend voelt met kinderen in andere families. 

Niet alle kinderen worden op dezelfde manier getroffen door 
deze problemen. Gender en ontwikkelingsstadium kunnen van 
belangrijke invloed zijn. Het is ook van belang om te beseffen 
dat niet alle kinderen negatief worden beïnvloed door het drank- 
of ander drugsgebruik van hun ouders, zowel op korte- of lange 
termijn. De veerkracht of resiliëntie van het kind kan hierin een 
groot verschil maken, zie verder in dit boekje. 

Medische problemen

alcOhOl* 

Na spina bifida en het syndroom van Down is het Foetaal Alcohol 
Syndroom het meest voorkomende geboortedefect en het is de 
enige van de drie congenitale afwijkingen, die te voorkomen is.

* Bronnen:
Mulder, E., “Alcohol, zwangerschap en het foetaal alcoholsyndroom”, Alcohol en ziekte, 1993
Burt e.a. Children with fetal alcohol syndrome in North Dakota; a case control study….., addict.biol, 1, 1996.
Spohr, e.a. Alcohol, pregnancy and the developing child, Cambridge University Press, 1996.
Mc. Carves, e.a., Alcohol dehydrogenase-2*3 allele protects against alcohol related birth defects among African 
American, J. Pharmacol. Exp.ther. 283, 1997.
Zinc link in fetal alcohol syndrome, The Lancet 1981, march 14
Mattson, e.a. “ Heavy prenatal alcohol exposure with or without features of fetal alcohol syndrome leads to I.Q deficits, 
J. Pediatr., 1997.
Adverse effects of paternal alcohol consumption on offspring in the rat”, Paper presented at the eighteenth annual 
meeting of the psychonomic society, Washington D.C., 1977
Spieksma, alcoholisme en probleemdrinken,  isbn 90-9013915-X, 2000.
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Diagnose van FAS: 
�. Prenatale en postnatale vertraging van groei. Het 

lichaamsgewicht, de lengte of de schedelomtrek zijn beneden 
de tiende percentiel.  

�. Symptomen van het centraal zenuwstelsel. Neurologische, 
intellectuele of gedragsstoornissen.

�. Karakteristieke dysmorfologie van het gezicht. 

FAS babies zijn niet verslaafd en hoeven niet af te kicken.
De rusteloosheid in slaap- waakritme, de hyperreflexie, het 
nerveuze, schrikachtige gedrag, de tremoren berusten op een 
verkeerde aanleg van organen.
Vruchtwateronderzoek heeft geen zin. Microcephalie is niet zo 
duidelijk dat deze bij echoscopisch onderzoek voor de �0e week 
van de zwangerschap is vast te stellen.

De oorzaak van FAS is onbekend. Meisjes hebben meer weerstand 
voor foetale alcoholblootstelling dan jongens. Sociaal drinken 
in het begin van de zwangerschap is risicovoller dan later in de 
zwangerschap. Later in de zwangerschap is meer risico op loslating 
van de placenta.
Het is onbekend of FAS ook voorkomt bij vrouwen die niet drinken.
Vrouwen boven de �0 jaar hebben meer risico op het ontwikkelen 
van FAS.

Er is ook een effect van alcoholgebruik van mannen op het 
nageslacht. Uit dieronderzoek bij ratten is komen vast te staan, 
dat ratten uit nesten waar de vader met alcohol was gevoerd, 
significant kleiner en geringer in gewicht waren en ander gedrag 
vertoonden dan de controlegroep.
Bovendien waren het aantal worpen en het aantal ratten per worp 
kleiner dan in de controlegroep.
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anDere DruGS*

Het merendeel van de complicaties zijn complicaties 
ten gevolge van bijkomende infecties en de slechte 
gezondheidsomstandigheden van de zwangere vrouw, waardoor de 
ongeboren baby gevaar loopt.

Bloedarmoede:  tengevolge van ondervoeding, ijzer en foliumtekort. 
Hepatitis C besmetting komt het meest voor, maar daarnaast ook 
hepatitis B. Het risico van overdracht van het Hepatitis C-virus op 
het kind bedraagt � %, doch wanneer de moeder ook besmet is 
met het HIV-virus, dan loopt het risico op tot ��-��%.
De HIV-besmetting zelf wordt in �� – �0 % van de gevallen 
overgedragen op de ongeboren vrucht. Andere seksueel 
overdraagbare aandoeningen zoals gonorrhoe, syphillis, herpes etc. 
worden ook regelmatig vastgesteld.

Veel voorkomende complicaties bij de zwangere drugsgebruiksters 
zijn: chronische bronchitis, diabetes mellitus, hypertensie en 
pneumonie.

Heroïne wordt binnen het uur door de placenta opgenomen. 
Directe gevolgen zijn: verhoogde kans op spontane abortus, 
placentaloslating, vruchtwaterinfectie, placenta insufficiëntie, 
verminderde zwangerschapsduur en voortijdige bevalling.

*Bronnen:  
Zuckerman, B., Understanding the medical risk. The future of Children 1991
Mattheï,C., Van Damme,P., Hepatitis C: Epidemiologie. Congresboek Hepatitis C 1997.
Zanetti e.a. Mother-to-infant transmission of hepatitis C virus, Lancet 1995.
Mazza, e.a., Prospective study of mother-to-infant transmission of HCV infection. Journal of Medical virology, 1998.
Beckerman, KP e.a., Control of maternal HIV-1 disease during pregnancy 1998, World Aids Conf, Geneva, Switserland.
Chasnoff e.a. Prenatal drug exposure effects on neonatal and infant growth and development, Noeurobehavioral 
toxicology and teratology, 1986
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Ook cocaïne wordt snel via de placenta opgenomen. Cocaïne heeft 
een vaatvernauwende werking, waardoor de bloedtoevoer naar de 
baarmoeder afneemt. Dit kan leiden tot een placentaloslating en 
verminderde zwangerschapsduur. Verder is er een verhoogd risico 
op spontane abortus, vroegtijdig breken van de vliezen, hypertensie 
en zwangerschapsvergiftiging.

Problemen in de gemeenschap: 
mazen in het net

Er zijn minder stresssituaties thuis als de moeder of de vader in 
behandeling is voor de drugsverslaving. Maar vaak komt het niet 
tot behandeling, ook niet als de voorzieningen wel bereikbaar zijn. 
Vrouwen vinden meer obstakels dan mannen als ze zoeken naar 
hulpverlening die aan hun behoeften voldoet*. Een reden hiervoor 
is dat drugsgebruik wordt gezien als incompatibel met kinderen 
hebben. Moeders zijn bang om te worden beschouwd als slechte 
moeders, ze zijn ook bang om hun kinderen te verliezen als ze 
in behandeling gaan. �0% van verslaafde moeders wenden zich 
tot prostitutie als bron van inkomen. Drie keer meer mannen dan 
vrouwen ondergaan behandeling voor drugsverslaving. Een van de 
redenen hiervoor is precies moederschap: veel vrouwen hebben 
minstens één kind en hebben het te druk om in behandeling te 
gaan. 
Ook bij instanties die niets met drugshulpverlening te maken 
hebben is het in sommige landen, waaronder België, moeilijk om 
problemen te kunnen signaleren. Een lagere schooldirecteur die 
het CLB wil melden dat hij een verslavingsprobleem vermoedt bij 
een ouder, ziet die ouders en het kind niet meer. Ze zijn naar een 
andere school omdat ze geen sociaal dossier willen zien opstarten. 

* OEDT, Rapport annuel sur l’état du phénomène de la drogue dans l’Union européenne, Lisbonne, octobre 2000
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Door de professionals in de verschillende instanties wordt niet 
hetzelfde gedacht over de noodzaak het kind bij de moeder te laten 
of te plaatsen. Hierdoor ontstaat vaak besluiteloosheid. Contact 
met hulpverlening gaat vaak verloren door te weinig coördinatie 
en het tijdelijke engagement van de hulpverlening. Deze laten de 
‘case’ los op het moment dat de opdracht volbracht is.

Er is een gebrek aan toegang tot ambulante voorzieningen waar 
de drugsverslaafde ouder met specifieke vragen terecht kan. 
Residentiële voorzieningen zijn niet dik gezaaid, maar ze zijn er 
wel. 
De vooroordelen van de maatschappij worden door verslaafde 
ouders overgenomen, dit zorgt voor een self-fulfilling prophecy: 
ouders zijn niet meer van hun capaciteiten overtuigd. Ook niet 
van hun capaciteiten om met hulpverleningsdiensten om te gaan. 
Daardoor gaan ze zorg vermijden. Gedragswijziging is sowieso 
al moeilijk bij drugsverslaafden, doordat zij de schuld vaak bij 
derden leggen of zichzelf extreem schuldig voelen, waardoor al een 
voedingsbodem voor vluchtgedrag bestaat.

De professional heeft niet altijd een accepterende basishouding 
als het om verslaafde ouders gaat. Dit schrikt een verslaafde ouder 
af in de hulpverleningsrelatie. Relaties tussen verslaafde ouders 
houden niet lang stand. De vader is vaak bij de geboorte reeds 
weg of in de gevangenis, het gebruik zorgt voor een breuk. De 
wisselende of labiele relaties zorgen er dan voor dat de moeder met 
het kind zich niet tot een hulpverleningsinstantie richt, maar de 
boot nog even afhoudt. 
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Mazen in het net van de hulpverlening 
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2. De houding van de professional  

Hoe leert de ouder van de professional? 

De moeder leert opvoedingsvaardigheden van de professional op 
twee manieren: 
• Door te observeren hoe de professional met haar kind omgaat 
• Door de kwaliteit van haar eigen relatie met de professional 

Kijk van de professional op 
drugsgebruik en ouderschap

Rigide

percipieert 
controle en niet 
steun - afstand 
en wantrouwen 
– drugsgebruik 
wordt verborgen

alleen het 
voortduren van 
drugsgebruik 

wordt bekeken, 
niet het 

ouderschap

percipieert rol 
van professional 

als steun 
-  ontmoeting 

halfweg – risico 
op manipulatie

neiging om zich 
bloot te geven en 
problemen met 
de kinderen te 

willen zien

Afspraken

De professional    De ouder
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Directe observatie
Is er een goed contact tussen de moeder en de professional, 
dan kan de moeder veel leren door gewoon te kijken hoe de 
professional met het kind omgaat: 

Hoe hij aan de behoeften van het kind voldoet
Hoe hij reageert als het kind huilt
Hoe hij het vasthoudt
Hoe hij er mee speelt
Hoe hij omgaat met haar eigen plezier en vermoeidheid door voor 
het kind te zorgen
Hoe hij regels oplegt, aanleert en ervoor zorgt dat het kind zich 
eraan houdt

… 

Gedrag en houding van de professional geven de moeder een beeld 
van een opvoedingsmodel. Dat betekent niet per sé dat de moeder 
het model in het dagelijks leven toepast. Wel dient het als een 
ideaal model in moeilijke en kritische omstandigheden. Beetje bij 
beetje kan het gepercipieerde model een plaats innemen in de 
ouderrelatie. 

Het is belangrijk dat de moeder een opvoedingsmodel niet alleen 
uitgelegd krijgt, maar dat ze het ook kan observeren terwijl het 
wordt toegepast op haar kind. Zien hoe de noden van het kind 
worden begrepen en hoe eraan wordt voldaan geeft haar een 
inzicht waar ze zelden de kans toe krijgt. Het is een startpunt van 
waaruit de moeder haar moeilijke weg kan beginnen. 

•
•
•
•
•

•
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Het kind zien opfleuren bevestigt vaak dat de tussenkomst 
van de professional de goede is geweest. Er is een risico dat 
de ouders jaloers worden als ze merken dat het kind blijer is 
bij de professional dan bij henzelf. Dit valt voor in residentiële 
settings waar de professional tijd besteedt aan het kind, maar 
ook in kinderopvang of scholen waarin de ouderrol tijdelijk 
wordt overgenomen. De professional moet er voor waken niet in 
rivaliteit of competitie met de ouder te gaan. Als dat toch gebeurt, 
kunnen de gevolgen vergaand zijn: het kind krijgt tegenstrijdige 
boodschappen en de ouder ziet de professional niet langer als 
een medestander maar als iemand die zijn kind van hem wil 
wegnemen. 

Identificatie met de 
professional

Door de ouder

steun aan de ouder 
en verbetering van 
diens ouderbeeld 

- risico op 
onderschatting van 
noden van het kind

verloren gevoel 
– minderwaardig, 

misplaatst – sfeer van 
afgunst en jaloezie 

– competitief gedrag

steun en veiligheid 
– verlangen 

om te imiteren 
– identificatie

Door het kind

De professional    De ouder

Door ouder en kind
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Als de moeder ervan overtuigd is niet in staat te zijn om zelf voor 
haar kind te zorgen kan haar zelfbeeld ernstige deuken oplopen. 
Hoe zij kijkt naar de professional kan dan ook soms leiden tot 
emotionele zelfverdedigingsreflexen. De professional moet er 
dan ook extra op letten niet de indruk te geven het kind weg te 
nemen van de moeder en geen te hechte band met het kind te 
laten groeien. De moeder kan zich daardoor minderwaardig en 
niet langer belangrijk voelen. De relatie met de moeder komt in de 
eerste plaats. 

Correcte attitude van de 
professional in zijn relatie 

met het kind

Goede relatie tussen 
professional en ouder

idealisering – imitatie 
– verandering in de relatie 

met het kind 
 

ontkenning en weigering 
– tegenovergesteld gedrag 
– voortzetting van huidige 

relatie met het kind 

De professional    De ouder

Slechte relatie tussen 
professional 
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Gevolgen van houding en gedrag van 
de professional op die van de ouder

eerSt De MOeDer

Als we een situatie voor ogen hebben waarin de moeder en het kind 
kunnen samenleven staat de steun voor de moeder op de eerste 
plaats. Zelfs de hulp die specifiek gericht is op het kind moet 
geschoven worden in de strategie van hulp aan de moeder. Elke 
moeder, maar zeker een moeder in moeilijkheden met een lagere 
frustratiedrempel, leeft met de ambivalentie van vermoeidheid door 
voor het kind te zorgen. Als er goed voor het kind wordt gezorgd, 
komt dat ook de moeder ten goede. 

BeperkinG van DeleGatie 

Externe steun zoeken voor opvang en zorg voor het kind gebeurt 
bij moeders in moeilijkheden soms in overdreven mate door een 
verlangen om te delegeren. Zonder beperking leidt dit door de 
vervanging van de ouderrol door anderen, kinderverzorgsters of 
grootouders bijvoorbeeld. Het is in Vlaanderen heel gewoon om 
je kinderen lang in de kinderopvang te laten. Als de professional 
merkt dat de reden hiervoor een verlangen in delegatie is, in het 
afstaan van de zorg voor het kind, moet hij samen met de moeder 
naar een evenwicht zoeken. Dat is meestal een kwestie van 
organisatie. 
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In de relatie met het gezin concentreert 

de hulpverlener zich vaak op de moeder
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alternerenD GeDraG 

Er zijn twee typische vormen van gedrag die zich voordoen bij 
verslaafde jonge moeders. De eerste is een afwisseling tussen 
aan-uit, alles of niets, aanwezig of afwezig, overcompenseren of 
verdwijnen. Het kind kan dit niet plaatsen en niet begrijpen. Deze 
extremen in het gedrag zijn onvoorspelbaar, toch moet het kind 
ermee omgaan. Dat gebeurt vaak door er een verdediging tegen op 
te bouwen. 

BeWuStZiJn van De nOOD aan reGelS en 
nOrMen 

Een tweede vorm van gedrag bestaat uit een overdreven 
beschikbaarheid, het kind krijgt alle ruimte, ook om regels te 
overtreden. Zo ontstaat er een risico op afwezigheid van een 
referentiepunt voor het kind, hard nodig in de ontwikkeling. 
Vanuit een schuldgevoel en om in de gunst van het kind te komen 
herdefinieert de moeder regels telkens weer om aan de situatie van 
het moment te voldoen. Daardoor is er steeds minder confrontatie 
omdat ze niet als een lastige moeder wil aanzien worden. De 
professional moet de moeder helpen om de echte noden van 
het kind, ook aan regels, beperkingen en normen, te kunnen 
onderscheiden. 

reflectie Over De eiGen ervarinG alS kinD 

Een ander onderdeel van de professionele ondersteuning is de 
moeder te helpen om over de relatie met haar eigen ouders na 
te denken, toen ze kind was. Dat kan een verheldering van de 
huidige situatie betekenen, het kan een voorbeeld vormen. Maar 
de professional moet ook de valkuilen voor ogen houden dat de 
moeder vruchteloos een geïdealiseerd beeld wil bereiken of precies 
het omgekeerde van haar ouders wil doen. 
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De cliënt heeft liever een directe en eerlijke  

probleemstelling dan rond de pot draaien
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verMinDeren van een SOciaal StiGMa

Een sociaal veroordelende attitude is snel zichtbaar bij de rest 
van de familie, buren, kinderopvang en school. Het stigma dat 
dat met zich meebrengt geldt niet alleen voor de ouders maar ook 
voor het kind. De professional kan de moeder helpen om zich te 
sterken tegen zo’n attitude en kan ook de mensen rondom haar 
bewustmaken van het belang van een niet-veroordelende houding. 
Moeder en vader kunnen geleerd worden hoe om te gaan met 
expliciete of impliciete veroordeling om zo escalatie te vermijden. 

Constructie van een alliantie 
tussen de professional en de 

ouder 

Gaat beter door het bewust 
maken van:

de over-delegatie van zorg 
voor het kind aan anderen

de risico’s van het eigen 
alternerend gedrag 

de ervaring van de ouder 
van de eigen relatie met 

zijn of haar ouders

De professional    De ouder
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cOörDinatie van De interventieS

In het proces van opbouw van vertrouwen bij de ouders is de 
positie van belang die de professional inneemt in het hele systeem 
van hulp, steun, bescherming, opvang en controle. De coördinatie 
van de interventie met andere interventies is essentieel om 
tegenstrijdige acties, schadelijke gevolgen en vooral tijdverlies 
te vermijden. Als de professional een gecoördineerd beeld van 
de verschillende interventies en actoren daarachter kan geven, 
optimaliseert hij de gezamenlijke inspanningen en zorgt voor een 
gevoel van grip op de situatie voor de ouders. Tegelijk vermindert 
hij het gevoel van verwarring en onmacht. 

 
 
 

Verminderen van 
het sociale stigma 

verminderd risico op 
vooroordelen en daarop 

volgende negatieve reactie

opbouw en versterking van 
de competentie om met 

moeilijkheden om te gaan 

De professional    De ouder

Coördinatie van de 
professionele partners

vermindering van tijdverlies en 
tegenstrijdige interventies
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Hoe ziet de ouder de verhouding 
professional en drugsgebruik?

• Veel moeders zien de professionele hulpverlener als sterk gericht 
op stabiele onthouding van drank of andere drugs, met minder 
aandacht voor de andere noden die nochtans voor de ouder zelf 
voorop staan. 

• Verslaafde moeders hebben vaak te maken met jonge sociaal 
werkers die nog weinig levenservaring hebben. Bovendien is er 
in veel sociale diensten een hoge turn-over van personeel zodat 
er weinig ruimte is om hechte langdurige cliëntrelaties op te 
bouwen. Daardoor gebruiken de moeders de sociale diensten 
eerder om aan hun materiële noden tegemoet te komen. Ze 
houden soms ook afstand van de diensten uit angst dat hun 
ouderschap ter discussie zal gesteld worden en dat hun kinderen 
van hen worden weggenomen. 

• Het criterium of iemand een goede moeder voor haar jonge kind 
is, wordt vaak alleen maar afgemeten aan de mate waarin de 
moeder in staat is aan drugs te weerstaan. 

• In andere situaties voelt de moeder een sterke alliantie met de 
professionals, wanneer ze er in slagen om samen een project te 
construeren en ze steun ondervindt om dit te realiseren. Zo wordt 
een verhouding op basis van vertrouwen opgebouwd en voelen de 
ouders zich sterker. 

• De moeders die erin slaagden om over hun verslaving heen te 
raken herzien hun mening over de professionele hulpverleners 
wel eens, die ze streng, restrictief en veeleisend vonden. 
Terugkijkend erkennen ze dan dat deze attitude noodzakelijk 
was, omdat ze de waarde hebben ondervonden om van een 
specifiek stadium naar een volgend te raken. In het bijzonder 
apprecieerden de moeders in de interviews van ‘Vulnerable 
People’ de sterke rol van het jeugdrecht, die hen aanzette of 
dwong om therapie voor hun drugsprobleem te volgen. 
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De eerstelijnswerker moet alert zijn voor 

kleine signalen van afhankelijkheid
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In het algemeen zien de moeders professionals in een continuüm 
van twee functies: hulp en controle. Als de ondersteuning 
gepaard gaat met beperkte controle, die de moeder begrijpt en 
onderschrijft, wordt het aanvaard en kunnen zowel de hulp als de 
controle verder uitbreiden.

Houding van de professional en 
gevolgen voor het kind 
JeuGDZOrG en JeuGDBeScherMinG

Er is een radicale koerswijziging die een gezinsgerichte aanpak en 
oplossingsgerichtheid voorschrijft. Dit is een constante in de EU-
lidstaten waarvan de organisaties in deze projecten samenwerken. 

Maar er wordt nog veel geplaatst of opgevoed bij de grootouders. 
De richtlijn om dat niet te doen vereist een mentaliteitsverandering 
bij de consulenten, maar dit gebeurt niet overal in gelijk tempo. 
Zo ervaren cliënten soms een attitude bij professionals waar een 
dualiteit inzit. 

GeSpecialiSeerDe DienSten vOOr 
DruGSprOBleMen

Enerzijds staat het belang van de cliënt centraal (zo lang en 
zo goed mogelijk begeleiden) en blijft het kind eerder op de 
achtergrond. Dit uit angst voor het afhaken van de verslaafde 
ouder. Anderzijds is het kind voor de professional ook van groot 
belang. 
Professionals denken de verantwoordelijkheid voor zowel moeder 
als kind niet aan te kunnen. Dan bestaat ook de neiging maar niets 
te ondernemen.
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alGeMene DienSten

• Er is onwetendheid over de effecten van drugsgebruik op de 
zwangerschap en drugsgebruik op lange termijn.

• Het maatschappelijk klimaat heeft een enorme invloed op 
de visie t.a.v. deze doelgroep. Dit hangt nauw samen met de 
maatschappelijke norm, wat op zijn beurt doorweegt in de 
hulpverleningsnormen.

• Bij professionals bestaat ook het fenomeen van selectieve 
blindheid. Zo krijg je het idee niets te moeten doen, en wordt de 
verantwoordelijkheid niet opgenomen. Het is een niet erkende en 
daardoor ook niet herkende groep.

• Er rust een extra taboe op de combinatie verslaving en 
ouderschap. 

• Hulpverleners buiten de drugshulpverlening hebben moeite 
met de risico-inschatting van de situatie (het verschil tussen 
gecontroleerd gebruik en misbruik, crisis ). 

• Er is een tendens tot veralgemening bij de verpleegkundigen, 
die vaak zelf moeder zijn (en situaties projecteren op hun eigen 
gezin en kinderen). Elk gebruik staat gelijk aan verslaafd zijn, en 
een niet-gebruiker heeft voor een gebruiker vaak geen empathie. 

• In de instanties voor kinderopvang staat de ouderrol centraal, 
niet het drugsprobleem. Belangrijk is er toe bij te dragen dat een 
drugsgebruikende ouder zijn ouderrol naar behoren kan invullen.

Interviews en focusgroepen in de verschillende deelnemende 
Europese landen maakten duidelijk dat de gedachte ‘ouderschap 
en verslaving gaan niet samen’ wel degelijk leeft, vooral in de 
onderwijssector en de crèches.
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3. Wat kan er verbeteren  
    in de hulp en opvang?
 
Sociaal werkers, kinderverzorgers, opvoeders en 
gezondheidswerkers vertonen soms tekenen van selectieve 
blindheid. Zo raken ze ervan overtuigd dat ze niet hoeven in te 
grijpen. De groep ‘drugsverslaafde ouders met jonge kinderen’ 
wordt niet erkend als deel van de samenleving. Er rust ook 
een taboe op de combinatie van verslaving en ouderschap. 
Professionals buiten de specifieke drugshulpverlening hebben 
moeite om risico’s in verschillende situaties in te schatten 
(misbruik, gecontroleerd gebruik, crisis bijvoorbeeld). Laat ons 
kijken naar wat er kan veranderen in benaderingswijzen van 
residentiële of ambulante diensten in de drugshulpverlening. 

Drugshulpverlening 

• Meer en permanente zorg en toezicht voor het kind, alsook 
aangepaste, laagdrempelige hulpverlening zonder dwang, 
voornamelijk om de sociale condities te verbeteren. 

• Een empatische basishouding van de hulpverlener.
• De coördinatie van zorg voor een bepaald gezin, door de integrale 

begeleiding bij één persoon te leggen.
• Coördinatie van de samenwerking van alle betrokken instanties.

ranDvOOrWaarDen ZiJn: 
• Langdurig engagement van de hulpverlener
• Meer hulpverleners beschikbaar stellen voor een specifieke 

begeleiding van ouder en kind, een volledig zorgaanbod.
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De hulpverlener zoekt een balans tussen de moeder 

geruststellen en op de harde waarheid wijzen
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• Kindgerichte hulpverlening en drugshulpverlening kunnen 
samengaan in een gezinsbegeleiding waarbij de tweestrijd, 
tussen de mogelijkheid tot afhaken van de ouder en de 
veiligheid van het kind, vermeden wordt door voldoende 
afspraken en door tussenkomst van neutrale instanties buiten 
de drugshulpverlening. De drugshulpverlening vindt soms 
dat er te weinig toezicht voor het kind is, maar vreest dat 
de drugsgebruikende ouder afhaakt bij bemoeienis met de 
opvoeding.

• Het rond de tafel brengen van de partijen werkt reeds 
sanctionerend en regulerend: men komt tot afspraken en 
oplossingen.

Onderzoek en kindgerichte 
hulpverlening 

• Betere, eenduidige registratie met een duidelijke omschrijving 
om tegenstrijdige invullingen te vermijden. Een mogelijke 
methode: elektronische dossiers waardoor doorgeven van info van 
collega’s hulpverleners vlotter verloopt.

• Een systeem voor opvolging van de kinderen tot hun �8 jaar.
• Meer middelen voor opvoedingsondersteuning.
• Het Comité Bijzondere Jeugdzorg als een schakel om de 

hulpverlening weer vlot te krijgen als die stroef loopt. 
• Gedeelde verantwoordelijkheid van de hulpverleners. Niet een 

hulpverlener die de verantwoordelijkheid van zowel het welzijn 
van kind als ouder moet dragen.

• Een integrale hulpverlening.
• Een samenwerking tussen de module thuisbegeleiding van 

Bijzondere Jeugdzorg en de individuele begeleiding van de 
ambulante drugshulp. 

• Hulpverlening moet gratis en anoniem zijn (voor preventie: 
bijvoorbeeld een screening).
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4. Goede praktijk 
    in begeleiding of hulp

Pedagogische begeleiding in een 
klinische setting 

Projekt � in Den Haag, Nederland, werkt vanuit de pedagogische 
visie dat de ouder zelf verantwoordelijk is voor  de opvoeding 
zijn hun kind en de veranderingen die hij wenst. De ouder wordt 
bijgestaan door een pedagogisch medewerker die in samenspraak 
met de ouder een pedagogisch behandelplan opstelt en zorg 
draagt voor de uitvoering daarvan. Dit heeft consequenties voor 
de werkwijze. Deze is activerend en niet compenserend, praktisch 
van aard en oplossingsgericht en niet problematiserend. Hierdoor 
wordt de opvoedingscompetentie van de ouder vergroot en sluit de 
pedagogisch medewerker aan bij de mogelijkheden van de ouder. 
Daarnaast blijft het uiteraard wel van belang dat de veiligheid van 
de kinderen gewaarborgd blijft. Dit vraagt behalve de steunende, 
coachende houding van de hulpverlener ook om een kritische 
confronterende houding bij mistoestanden zoals verwaarlozing, 
mishandeling etc.  

Om de pedagogische behandeling uit te voeren maakt de 
pedagogisch medewerker gebruik van:
• Methodiek video-hometraining.
• De opvoedgroep. 
• Individuele gesprekken met de ouder.
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Mocht het aanbod ontoereikend zijn, kan er op Projekt � 
aanvullende hulp ingezet worden, verzorgd door Stichting 
Thuiszorg, waarbij een gespecialiseerd gezinsverzorgster samen 
met de moeder de opvoeding ter hand neemt, afgestemd in nauwe 
samenwerking met de pedagogische medewerker. Tot slot kan 
in samenspraak met de ouder een doorverwijzing plaats vinden 
naar bijvoorbeeld een kinderpsycholoog of jeugdpsychiater als 
de problematiek van de kinderen niet verandert en meer hulp 
geïndiceerd is.

Methodiek videohometraining

De videohometraining is een hulpverleningsmethodiek, ontwikkeld 
door het SPIN, Stichting Promotie Intensieve gezinsbehandeling 
in Nederland. Deze methode werd vooral gebruikt in ambulante 
vormen van hulpverlening. Centraal staat de basiscommunicatie. 
Deze wordt zichtbaar gemaakt doordat de pedagogisch medewerker 
deze vastlegt met behulp van video-opnames (�-�0 minuten) van 
de gezinssituatie. De opnames worden geanalyseerd en besproken 
met de ouder. Waarna er een vervolgopname wordt gemaakt. Op 
deze wijze wordt er stapsgewijs gewerkt aan veranderingen in het 
communicatiepatroon van het gezin. Gemiddeld worden er per 
gezin op Projekt � zo’n �� opnames gemaakt. 

De analyse van de videobeelden vindt plaats volgens een vast 
patroon waarbij de volgende vragen gehanteerd worden:
• Welk initiatief neemt het kind?
• Ontvangt de ouder het initiatief van het kind?
• Wordt de ontvangst bevestigd?
• Is er sprake van een ja reeks (hiermee wordt bedoeld is er 

positieve aandacht)?
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Op deze manier begeleidt de ouder het kind in zijn handelen. 
Het kan ook zijn dat het kind een initiatief neemt naar een ander. 
Dan kan het nodig zijn dat de ouder het kind ondersteunt. De 
beeldenanalyse is dan als volgt:
• Welk initiatief neemt het kind?
• Hoe helpt de ouder het kind de ander te ontvangen?
• Ondersteunt de ouder de uitwisseling in een “ja-reeks”?
• Helpt de ouder iedereen aan de beurt te komen?

Bij het bespreken van de video-opnames zijn de kinderen 
niet aanwezig. Er wordt bij voorkeur gewerkt met geslaagde 
contactmomenten. Door de ouder een voorbeeld te laten zien van 
een geslaagde interventie, zal de ouder deze vaker toepassen. 
Soms zal er instructie gegeven moeten worden. Naast het aanleren 
van een positief communicatiepatroon, wordt er ook uitgebreid 
aandacht besteed aan het genieten van het contact. Een mooi 
stilstaand beeld van het eigen kind kan de ouder zo raken dat 
er ook op emotioneel vlak gewerkt kan worden en gevoelens van 
schuld en schaamte benoemd worden.
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cOntactScheMa viDeO-analYSe

Ja reeks

attent zijn

instemmen

converseren

Beurtverdelen

coöperatief zijn

leidinggeven

Zenden van positieve 
initiatieven

Toewenden
Aankijken

Glimlach
Vriendelijke intonatie
Ja-knikken
Prettige 
gezichtsexpressies

Babbelen
Instemmend benoemen
Ja-zeggen
Gespreksinitiatieven
Mededelen
Vragen

Beurt geven

Geven
Hulp vragen

Initiatieven nemen
Benoemen wat er 
gebeurt
Voorstellen doen

Ontvangen

Toewending 
beantwoorden
Oogcontact

Instemmen met 
glimlach
Vriendelijke 
intonaties
Ja-knikken
Prettige 
gezichtsexpressies

Beantwoorden van:
Babbelen
Instemmend 
benoemen
Ja-zeggen
Gespreksinitiatieven
Mededelingen
Vragen

Beurt aannemen

Nemen
Hulp geven

Leiding aannemen en 
meedoen
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Negatieve initiatieven en 
negatieve reacties

Afwenden
Wegkijken

Niet glimlachen
Onvriendelijke intonaties
Nee-schudden
Vervelende gezichtsexpressies

Zwijgen
Corrigeren
Nee-zeggen

Iedereen door elkaar

Afpakken of niet geven
Geen hulp vragen of geven

Geen leiding geven en  
niet meedoen

Nee reeks

Niet attent zijn

Niet instemmen

Niet converseren

Geen beurtverdeling

Niet coöperatief zijn

Geen leiding geven en 
niet meedoen
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vOOrDelen van het Werken Met viDeO-
OpnaMeS:

Het concrete handelen wordt objectief geanalyseerd.
Beelden kunnen teruggespoeld en stilgezet worden waardoor 
verschil van interpretatie uitblijft, de ouder kan aan de hand van 
stilstaand beeld oefenen.
Handelen in het hier en nu staat centraal.
Ouders vinden het prettig eigen handelen te kunnen zien en de 
groei te kunnen zien.
Door mooie beelden van het kind te gebruiken kan de ouder 
langdurig weggestopte emoties opnieuw beleven en vormgeven aan 
een positief contact.

naDelen van het Werken Met viDeO-OpnaMeS

Er is een vergrote kans op het vertonen van gewenst gedrag dat 
geen weerspiegeling is van de werkelijke reacties. Ouders kunnen 
zich bekeken voelen en achteraf spijt hebben om intieme reacties 
of gevoelens te hebben blootgegeven. 

De opvoedgroep

De opvoedgroep maakt deel uit van het groepsgerichte 
behandelaanbod op Projekt �. Alle vrouwen nemen deel aan deze 
groep. De groep wordt geleid door de pedagogisch medewerker. 
Verdeeld over het jaar worden er verschillende soorten 
opvoedgroepen gegeven:
• Actuele opvoedgroep. Tijdens deze groep staat de actuele situatie 

centraal. De moeders helpen elkaar door te confronteren, te 
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steunen en mee te denken. Voorbeelden van vragen: Mijn kind 
wil niet in zijn eigen bed slapen, hoe doe ik dat? Ik voel me 
onzeker of ik wel voor mijn kind kan zorgen?

• Cursusaanbod: kinder-EHBO, babymassage en opvoeden.
• Themagroepen: Voorbeelden van thema’s zijn: de verschillende 

ontwikkelingsfases van het kind of hoe geef je seksuele 
voorlichting aan je kind, hoe leg je uit wat drugsverslaving is.

Individuele gesprekken

Elke ouder heeft naast videohometraining en deelname aan de 
opvoedgroep ook de mogelijkheid voor individuele gesprekken. 
Onderwerpen in deze gesprekken zijn o.a. opzetten van een 
bezoekregeling met vader, dagritme, voortgang op school, verder 
kunnen er observatieopdrachten, gedragsoefeningen en andere 
informatie aangeboden worden.
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5. Preventie

Preventie is het voorkomen van problemen voordat ze zich 
voordoen, maar ook het voorkomen van verergeren van problemen, 
of voorkomen van extra schade. Als een ouder verslaafd is, zijn er 
preventieve tussenkomsten op diverse terreinen. Schadebeperkend 
of risicoverminderend zijn beschermende maatregelen voor het 
kind. Sociale vaardigheden en veerkracht aanleren aan het kind 
zijn voorbeelden van selectieve preventie voor kwetsbare groepen 
of geïndiceerde preventie aan een kwetsbaar individu. Interventies 
die de relatie tussen moeder en kind verbeteren voorkomen 
verdere isolatie en sociale uitsluiting van de moeder. Onmisbaar 
in preventie is het inschakelen en opleiden van intermediairs: 
professionele of vrijwillige personen tussen de preventiewerker en 
de doelgroep. 

Kindgerichte hulpverlening:

• Deskundigheidsbevordering voor verpleegkundigen en crêche-
verantwoordelijken met als doel selectieve blindheid te 
verminderen.

• Training in een open, niet veroordelende houding ten aanzien van 
de verslaafde ouder.

• Vermogen tot ernst-inschatting trainen.
• Een aanspreekpunt creëren voor vragen over drugs of twijfels over 

aanpak, voor verpleegkundigen en andere hulpverleners buiten 
de drugshulpverlening.
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Opvoedingsondersteuning: videohometraining, 

binnenwipmoeders, zelfhulpgroepen
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• Een interface systeem: een persoon die de casus zelf opvolgt, 
de casemanager. Daarnaast een tussenfiguur die de coördinatie 
van de samenwerking tussen de verschillende organisaties 
regelt. Voorwaarde hiertoe is het aanstellen van een mandataris 
die de verschillende visies samen legt en zo komt tot 
visieovereenstemming. Samen creëren van een opvangnet om 
makkelijker mensen op te kunnen sporen die door de mazen 
van het net glipten. De stap naar het Comité of plaatsing kan zo 
afgeremd worden.

• Werken rond vaderschap, bijvoorbeeld in de gevangenissen.
• Nood aan positieve rolmodellen voor de verslaafde ouder.
• Een zelfhulpgroep voor adolescenten met deze problematiek is 

nog gewenst.
• Een sociaal assistente in een ziekenhuis stelt dat hulpverleners 

niet zo voorzichtig hoeven te doen. Ze kunnen hun vermoeden 
over gebruik gerust uitspreken vanuit een bezorgdheid en 
betrokkenheid met moeder en kind. Dat opent de dialoog. Niet 
uitspreken versterkt wantrouwen: de verslaafde ouder voelt dit en 
kan zich terugtrekken. 

• Dit werd beaamd door een ex-verslaafde moeder. De open 
houding van de dokter en de richtlijnen die hij gaf ervaarde zij 
als respectvol. In de crêche sprak men nooit een vermoeden van 
problemen uit, maar men reageerde wel geprikkeld bij te laat 
komen. 

• Voorlichting en brochures.
• Er zou een verplichting mogen komen tot opvolging.
• Thuisbegeleiding en eventueel individuele begeleiding werken 

preventief naar veel ingrijpender hulpverlening.
• Iedereen die zijn verantwoordelijkheid neemt, doet aan preventie.
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Artsen

• Goede preventie richt zich op de eerstelijnswerkers, zoals 
huisartsen. Spoedopnamediensten niet uit het oog verliezen, 
plus alle PAAZ diensten en CGG : CGSO centrum voor seksuele 
opvoeding en dergelijke.

• Concrete richtlijnen zijn nodig: hoe spreek je de patiënt wel en 
hoe zeker niet aan? Ingangspoorten, de juiste omgangsvormen 
etc. en juiste verwijzingen zijn het belangrijkst voor artsen.

• Vorming van de huisartsen via de huisartsenvereniging.
• Een grote affiche in de wachtzaal, met bijkomende brochure voor 

de arts wordt gezien. De affiche biedt gratis consultatie aan, of 
nodigt uit tot spreken zonder veroordeeld te worden (arts moet 
dan wel opgeleid zijn).

• Eerstelijnswerkers sensibiliseren voor de problematiek met het 
oog op een niet veroordelende houding!

• Er bestaat een zeer goed screeninginstrument voor alcohol. 
Iets gelijkaardigs voor drugs zou voor de huisarts zeer effectief 
kunnen zijn, mits het standaard voor iedereen wordt afgenomen. 
Huisartsen zijn in de praktijk echter bang hun patiënten te 
verliezen.

Jeugdwerkers

• Vormingen vanuit de belevingswereld van de jongere: boeiend en 
flitsend gebracht.

• Opvoedingsondersteuning in de vorm van financiële en materiële 
ondersteuning voor de jonge ouders, gratis doktersconsult en 
individuele begeleiding door maatschappelijk assistenten.

• De vormingswerkers moeten goed ondersteund worden dmv 
intervisies en bijkomende opleidingen.

• Vertrouwensband, laagdrempeligheid, vrijblijvendheid. 
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• Verder moet een goed preventieproject eerstelijnswerkers goed op 
de hoogte stellen naar waar zij moeten verwijzen, en een goede 
voorlichting hebben over de mogelijke problemen van verslaafde 
ouders.

• Wat vooral ontbreekt is één iemand die een gezin opvolgt: velen 
zijn overal in de hulpverlening gekend, maar nergens wordt die 
hulpverlening gecoördineerd.

Andere 

• Seksuele opvoeding en gemakkelijke toegankelijkheid van 
contraceptiemiddelen en -methoden zijn cruciaal en moeten 
regelmatig herbekeken en geactualiseerd worden; zo kunnen 
jonge verslaafde moeders zich beter beschermen tegen 
ongewenste zwangerschappen en gezondheidsproblemen. 

• Ontwikkeling van interventies die zich richten op tewerkstelling, 
opleiding en de combinatie daarvan met moederschap en 
verslavingsproblemen. 

• De interventies van professionals dienen ook een preventief 
karakter te hebben in het benaderen van sociale discriminatie 
waar vrouwen in het algemeen mee geconfronteerd worden en 
jonge moeders met drugproblemen in het bijzonder. Sociale 
exclusie moet hierin tegengegaan worden en in elk geval moeten 
de schadelijke gevolgen ervan verminderd worden. 
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De jeugdwelzijnswerker voelt zich soms gebonden

door regels en procedures
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6. Veerkracht of resiliëntie

Dit hoofdstuk is voor een groot deel gebaseerd op onderzoek en 
literatuur, gebundeld en gepubliceerd op encare.info. (European 
Network for Children Affected by Risky Environments within the 
family). Dit Europese netwerk is sinds enkele jaren ook aanwezig in 
Vlaanderen. 

Niet alle kinderen dragen negatieve gevolgen van de moeilijke 
familiale omstandigheden waarin ze opgroeien. Sommige kinderen 
lijken op latere leeftijd redelijk onbeschadigd door hun ervaringen 
heen geraakt te zijn. Dit is veerkracht of resiliëntie en het heeft 
een impact op interventies die gericht zijn op de kinderen 
van verslaafde ouders. “In het algemeen zijn de risico’s in de 
volwassenheid van kinderen van ouders met drankproblemen teveel 
benadrukt, en de resiliëntie van de meerderheid van deze kinderen 
te weinig belicht.”*

Veerkracht is een geheel van bepaalde beschermende factoren 
en processen. Onderzoek wijst uit dat wanneer deze factoren of 
processen zich voordoen, kinderen minder problemen ontwikkelen 
(althans niet anders dan bij kinderen in gezinnen waar geen 
drugsmisbruik is). Dit zet zich door als ze volwassen worden en 
zelf gezinnen vormen. Daarom is het van belang om resiliëntie 
te bevorderen, zeker op scharnierpunten in de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren. De lijst hieronder kan bijdragen tot promotie 
van veerkracht. 

* Velleman R & Templeton L (2006) Reaching Out – promoting Resilience in the children substance misusers. In Harbin 
F & Murphy M (Eds) Secret Lives growing with substance. Working with children and young people affected by familial 
substance misuse. Chapter 2; 12-28. Lyme Regis; Russell House
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Wat het meeste bijdraagt tot de veerkracht bij een kind is een 
stabiele, liefhebbende en goed samenhangende relatie met 
iemand anders, meestal een volwassene en meestal een ouder. 
Omdat precies die steun en hulp van een van de ouders (vooral 
de moeder) tekort schiet in een gezin met verslavingsproblemen, 
is interventie op dat vlak nodig. Professionele diensten 
moeten in hun werk een balans opmaken van de risico- en de 
beschermende factoren. Veel van de kinderen en gezinnen zullen, 
niettegenstaande hun ellendige situatie, de capaciteit hebben 
om kracht en waarden in zichzelf te vinden. Het wordt steeds 
belangrijker voor zorg en hulpverlening om dit in praktijk om te 
zetten. 

Risicofactoren, beschermende 
factoren en resiliëntiefactoren voor 
kinderen

alGeMene riSicOfactOren  

• hoog niveau van disharmonie in het gezin
• huiselijk geweld
• fysiek, seksueel of emotioneel misbruik
• onsamenhangend of nalatig ouderschap
• geen goede balans tussen beschermen en controleren (zie verder 

bij beschermende factoren)
• tekort aan koestering door de ouders
• chaotische omgeving thuis
• afwezigheid van een stabiele volwassen persoon (zoals een ouder, 

ander gezinslid of leerkracht die geen drugs of alcohol misbruikt)
• verlies van een ouder door scheiding 
• drinkgedrag of drugsgebruik van zussen en broers
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• materiële verwaarlozing
• geen hulp zoeken door de familie
• ouders die drugs gebruiken of alcohol misbruiken of psychische 

gezondheidsproblemen hebben

DruGSpecifieke factOren

• beide ouders misbruiken drank of andere drugs
• drugsgebruik gebeurt thuis
• probleemgebruik van ernstige aard
• tekenen van criminele activiteiten, zoals drugs dealen
• aanwezigheid van het kind, ook in een andere kamer, als drugs 

worden gebruikt
• getuige zijn van drugs injecteren of gebruiksmateriaal zien liggen

inDiviDuele riSicOfactOren

• vroege beginleeftijd van alcohol of andere drugs
• gebruik van verschillende drugs 
• spijbelen
• geschorst geweest van school
• verlaging van academische schoolprestaties
• lage schoolse toekomstverwachtingen 
• weinig engagement op school
• last gehad met de politie
• weinig vaardigheden om met moeilijkheden om te gaan
• vriendschappen met delinquente leeftijdgenoten 
• opinies van leeftijdgenoten hoger schatten dan die van 

familieleden
• problemen met anti-sociaal gedrag, op school of thuis

BeScherMenDe factOren

• nabijheid van een stabiele volwassen persoon die geen alcohol of 
andere drugs misbruikt
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Resiliëntie-training: kinderen houden zich 

sterk in kwetsbare omstandigheden
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• hechte band met minstens een volwassene in een verzorgende rol 
(ouder, zus, broer of grootouder)

• affectie van leden van de uitgebreide familie
• een dicht ondersteunend netwerk verdergaand dan de familie
• geen hoge graad van scheiding van de primaire verzorger in het 

eerste levensjaar
• positief klimaat thuis
• positieve verzorgingsstijl van de ouders: een balans tussen 

bescherming en controle 
- bescherming houdt in: ouderlijke steun, warmte, koestering, 

verbondenheid, aanvaarding, samenhorigheid en liefde
- controle houdt in: ouderlijke discipline, bestraffing, supervisie 

en monitoring
• een opvoedingsstijl gebaseerd op 

- verantwoordelijk zijn, veel van je kinderen verwachten en een 
autoriteit zijn, 

- in tegenstelling tot permissief, onverschillig of autoritair zijn
• goed gebruik maken van regels en consequenties, ook over roken, 

drinken of ander drugsgebruik en sterke ouderlijke supervisie en 
monitoring ervan

• hoge verwachtingen van ouders, gepaard gaande met open 
communicatie over verwachtingen en mogelijke afkeuring als 
daar niet aan wordt tegemoetgekomen 

• positief zelfbeeld van de ouders
• samen tijd doorbrengen en samen activiteiten ondernemen
• voorbeeldgedrag van de ouders 
• verantwoordelijkheid opnemen in het gezin
• tradities en gewoontes die in het gezin plaatsvinden (cultureel, 

religieus, familiaal)
• opgroeien in een klein gezin
• grotere leeftijdsverschillen tussen zussen of broers
• een hobby, creatief talent of engagement in activiteiten 

buitenshuis (zoals sport, zingen, dansen, theater, schrijven, 
schilderen) zodat het kind een succeservaring krijgt of 
goedkeuring van anderen voor zijn gedrag
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• sterke betrokkenheid in de gemeenschap
• goede schoolprestaties
• een positief zelfbeeld kunnen vormen, controle over je eigen 

gedrag en houding kunnen uitoefenen
• intellectuele capaciteiten
• gevoel voor humor
• religieuze of spirituele sensitiviteit
• positieve ervaringen op scharniermomenten in je ontwikkeling
• leven in een gemeenschap met een klimaat van zorg en 

bescherming
• tot slot toont veel onderzoek aan dat, als familiebanden en 

harmonie kunnen standhouden in situaties van drugsmisbruik (of 
huiselijk geweld of ernstige geestelijke gezondheidsproblemen), 
er een grote kans is dat het kind geen problemen blijft hebben. 

reSiliËntie factOren Of prOceSSen Die De 
BeScherMenDe factOren verGrOten

• uitdrukkelijke planning van het kind dat zijn volwassen leven 
anders zal zijn

• sterk zelfbeeld en zelfvertrouwen
• gevoel van zin en richting aan het leven, een doel kunnen stellen
• zelfstandigheid
• met veranderingen kunnen omgaan
• vaardigheden en waarden die je je talenten laat gebruiken 
• probleemoplossend vermogen
• een toekomstbeeld kunnen vormen
• het gevoel hebben dat je keuzes hebt
• het gevoel dat je controle over je eigen leven hebt
• succeservaringen en ervaringen dat je iets bereikt hebt 

Deze lijst is opgesteld door Professor Richard Velleman (UK) van 
het Encare project (encare.info).
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Als verwezenlijking van de vele mogelijkheden die hierboven 
worden opgesomd geven we samen met dit boekje “Bobbie” uit, 
een voorleesboek voor kleine kinderen met verslavingsproblemen 
thuis dat de nadruk legt op resiliëntie. Parnassia.nl gaf binnen 
het project Vulnerable People in �00� het voorleesboekje ‘Besjes 
en musjes’ uit dat verslaving begrijpelijk uitlegt aan kinderen van 
verslaafde ouders. Desleutel.be gaf in �00� het voorleesboek ‘Het 
gat in de haag’ uit voor kinderen van � tot 8 jaar waar consumptie 
en tovermiddeltjes worden uitgelegd in een kader van sociale 
vaardigheden. 

Daarnaast verwijzen we naar andere, soms heel recente initiatieven 
die u concreet kunt gebruiken in een preventieve aanpak. U vindt 
ze op deze websites: 
www.bubbelsenbabbels.be
www.koap.be
www.kopp.be
www.drankjewel.nl
www.alanonvl.be
www.similes.be
www.vad.be
www.alsjeoudersdrinken.be

Achteraan dit boekje vindt u een lijst met relevante literatuur. 
U kunt bronnen raadplegen in de bibliotheek van VAD, en heel 
themagericht bij Bubbels en Babbels, KOPP en encare.info.
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Kinderverzorgsters voor tienermoeders 

zijn soms zelf tienermoeders
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7. Besluiten uit het Europese  
    project “Vulnerable People”

Welke risico’s lopen de kinderen?

Uit gesprekken en ook uit bekende literatuur blijkt, dat de mening 
over de risico’s van kinderen niet erg verdeeld is. Men is het 
er, waarschijnlijk zelfs wereldwijd, over eens, dat kinderen van 
verslaafde ouders forse risico’s lopen op ontwikkelingsachterstand, 
gedragsstoornissen en/of latere verslavingsproblemen. Deze risico’s 
delen zij met kinderen van andere hoge risico gezinnen. Gezinnen 
waarin een van de ouders psychiatrische problemen heeft en/of 
gezinnen in sociaal economische ernstige problemen veroorzaken 
dezelfde risico’s bij hun kinderen.

Over de beschermende factoren is 
eenduidigheid te zien

Als de andere ouder stabiel en emotioneel gezond is en in staat 
is de zorg aan de kinderen vorm te geven, dan vermindert dit de 
risico’s voor de kinderen aanmerkelijk. Een andere beschermende 
factor is de aanwezigheid van een netwerk voor het gezin, zodat het 
gezin en dus ook de kinderen niet in een isolement verkeren.
Een slechte factor is het feit, dat gezinnen waarin een van de 
ouders verslaafd is, veelal gediscrimineerd en gestigmatiseerd 
worden. Hierdoor neemt het isolement toe en daardoor de risico’s.
Houding en bejegening van omgeving en ook professionals 
is daarbij een belangrijke factor. We spreken dan niet 
alleen over verslavingshulpverleners, maar ook verzorgers in 
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kinderopvanginstellingen, maatschappelijk werkers bij sociale 
instellingen en (kinder)artsen in ziekenhuizen.

Hoe kunnen we deze risico’s 
voorkomen of aanpakken?

De aanpak van de problematiek van kinderen van verslaafde ouders 
verschilt sterk per land. Dit is natuurlijk niet zo onbegrijpelijk 
gezien het stadium van hulpverlening aan verslaafden in elk land. 
De cultuur en de historie van elk land bepaalt in sterke mate de 
opvattingen over de aanpak van de problematiek.

De wet- en regelgeving is per land 
sterk verschillend

Uiteindelijk hebben wij besloten om ons binnen het project niet te 
richten op aanpassingen en directe aanbevelingen op dit terrein. 
Achtergrond hierbij is geweest, dat wij gemeend hebben, dat er 
vanuit dit project geen directe macht en invloed op de wet- en 
regelgeving zal worden uitgeoefend. Wel zal dit indirect kunnen 
via aanbevelingen aan de overheid vanuit de instellingen voor 
gezondheidszorg. Dat neemt niet weg, dat de wetgeving rondom 
jeugd en jeugdbescherming wel aandacht verdient. 

Er is eenduidigheid met betrekking tot de stelling dat de kinderen 
zo lang mogelijk bij hun ouders dienen te blijven en dat hulp 
gericht dient te zijn om ouders te helpen bij hun ouderrol. 

Een voorbeeld van de verschillen per land is de mate waarin de 
familie van de ouders betrokken is en wordt bij de problematiek. 
De Noord-Europese landen hebben, met name in de grote 
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steden, te maken met een gebrek aan familiebemoeienis. De 
familieverbanden zijn minder hecht. Grootouders en ouders wonen 
veelal niet meer in dezelfde stad of plaats. Het denken over de 
positie en macht van de grootouders is door deze ontwikkeling 
sterk bepaald.
De zuidelijke landen kennen een traditioneel sterkere familieband 
tussen grootouders en ouders en ook de wetgeving wordt daardoor 
mede bepaald.
Dit alles heeft tot gevolg, dat de hulpverlening in de zuidelijke 
landen probeert om de macht van de grootouders zodanig te 
beïnvloeden, dat de ouders niet teveel in de kindrol blijven, terwijl 
de Noord-Europese landen bezig zijn om ouders te helpen met het 
opbouwen van een netwerk, waarin anderen een taak voor het gezin 
op zich kunnen nemen, die ooit door de grootouders werd ingevuld.

Hulpverleners van kinderen dienen getraind en geschoold te 
worden in het herkennen van de problemen bij de ouders. Zij 
kunnen daardoor bijtijds op de juiste manier verwijzen of helpen. 
Verslavingszorgdeskundigen dienen getraind te worden op het 
herkennen en signaleren van problemen binnen het gezin.

Opvallend is gebleken, dat er nog in weinig landen goede 
aandacht bestaat voor de kinderen van alcoholverslaafde ouders. 
Dit ondanks het feit, dat er vanuit de anonieme zelfhulpgroepen 
voor alcoholverslaafden al lange tijd groepen bestaan voor deze 
doelgroep.

Deze besluiten komen uit het nawoord van dr. Ineke de Bruin, 
projectleider “Vulnerable People” van Parnassia Nederland 
(vulnerablepeople.org).
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Verslaafde ouders 
en hun jonge kind

Peer van der Kreeft (ed) 

hulp - preventie - veerkracht

 

Een uitgave met steun van 

het Europees Sociaal Fonds (ESF) 

het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC)

de Federale Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

het encare.info netwerk, founded to help professionals help children

ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, 
ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen. 
Info: esf-agentschap.be


