ADHD, alcohol & drugs
Het lijkt er op dat jongeren die ADHD hebben, extra kwetsbaar zijn om
problemen met middelen te krijgen. Eén behandeling voor ADHD en
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verslaving is dan wel zo efficiënt. Die bestaat sinds kort ook.
Veel jongeren experimenteren met alcohol of drugs. Hoe is het om dronken
of stoned te zijn? Een groep gaat ook
een stapje verder dan experimenteren:
gebruik van middelen wordt dan iets
dat hoort bij het weekend of bij chillen
met vrienden. Voor de meeste jongeren blijft het hier gelukkig bij, maar
jongeren met ADHD lijken eerder
problemen te ontwikkelen met alcohol
en drugs. Hoe zit dat?

Zelfmedicatie

Als je ADHD hebt, kunnen middelen
extra riskant zijn. ADHD gaat vaak
gepaard met een gevoel van onrust;
druk gedrag of een hoofd vol ideeën
en plannen. Alcohol en drugs kunnen
rust en ontspanning geven en lijken zo
even iets op te lossen. Dit wordt ook
wel zelfmedicatie genoemd.

Vluchten in alcohol of drugs

Het meisje op de foto komt niet voor in het artikel.
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Alcohol of een joint kan er ook voor
zorgen dat je even niet hoeft na te
denken; het is een vluchtmiddel. Hoe
meer er gebeurt in je leven waar je
eigenlijk niet aan wilt denken, hoe
groter het risico dat je vaker naar een
middel grijpt om alles om je heen te
kunnen vergeten. Ook als er mensen
boos op je zijn omdat je de dingen op
jouw manier doet, kan het fijn zijn
daar even wat minder van

te voelen met behulp van
alcohol of drugs.

Groepsdruk

Groepsdruk speelt vaak een
grote rol bij het gebruik van
middelen. ‘Nee’ zeggen is
voor iedereen moeilijk. Voor
jongeren met ADHD is dat
niet anders en bovendien zijn
ze vaak impulsief; snel reageren en niet te lang nadenken!
Terwijl je juist even rust moet
nemen om een drankje of een
joint te weigeren.

met alcohol of drugs vaak
samen gaan, zien behandelaren ook terug in de praktijk.
In de verslavingszorg melden
zich regelmatig jongeren
met ADHD. En in de GGZ
(geestelijke gezondheidszorg)
zien medewerkers vaak dat
jongeren met ADHD óók
problemen met middelen
hebben. Het is voor alle partijen plezierig als iemand niet
bij twee instellingen hoeft te
worden behandeld.

lengebruik onder controle te
krijgen en tegelijkertijd leren
ze omgaan met verschijnselen van ADHD. Zo hoeft
iemand zich maar bij één
instelling te melden om toch
passende hulp te krijgen. l

Niet meer naar twee
instellingen

Dat ADHD en problemen

Er is nu een programma
gemaakt dat in beide instellingen gebruikt kan worden.
Jongeren leren hun midde-

De nieuwe behandeling is
gemaakt door Brijder Jeugd,
Brijder-PARC en Nispa
(Stichting Nijmegen Institute
for Scientist-Practitioners in
Addiction). Hij is getest door
jongeren met ADHD die een
behandeling in de verslavingszorg volgen of volgden. Meer
informatie kun je vinden op
www.brijderjeugd.nl.
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