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INLEIDING

Angerenstein Welzijn is een complete serie leermiddelen voor de kwalificatiedossiers
van Welzijn en is geschikt voor de volgende kwalificatiedossiers:
• Maatschappelijke zorg
• Pedagogisch werk
• Sociaal werk.

Angerenstein Welzijn bestaat in de kern uit boeken met theorie. De boeken van
Angerenstein Welzijn kennen de volgende opbouw:

Opbouw boeken Angerenstein Welzijn

ProfielboekenProfielboeken

BasisprofielboekenBasisprofielboeken

BasisboekenGenerieke boeken

Dit boek is een van de twee profielbasisboeken voor het dossier sociaal werk. De
theorie bestaat uit drie onderdelen:
1 basistheorie
2 kritische beroepssituatie
3 verdiepingstheorie.

Basistheorie
De basistheorie bevat informatie die relevant is voor alle uitstromen van
maatschappelijke zorg. De theorie wordt verlevendigd met voorbeelden uit het
welzijnswerkveld. Belangrijke begrippen worden uitgelegd in de tekst en aangeduid
met een paarse kleur.

Kritische beroepssituatie (KBS)
In de KBS word je geconfronteerd met een probleemstelling of dilemma waarbij je
niet kunt terugvallen op routinematig handelen. Online vind je bij elke KBS
aanvullende opdrachten.
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Verdiepingstheorie
Elk thema heeft een verdiepende paragraaf waar het thema verder wordt uitgediept.

Daarnaast kent Angerenstein Welzijn enkele online-aanvullingen:
• verwerkingsopdrachten
• uitdagingen.

Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken moet je je licentie activeren.
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt
• Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.

Daarna kun je aan de slag!

Verwerkingsopdrachten
Bij ieder thema horen enkele verwerkingsopdrachten. Deze opdrachten helpen je
de informatie uit de theorie te verwerken.

Uitdagingen
Tijdens de uitdaging werk je met meerdere studenten aan een grote opdracht waarbij
een beroep gedaan wordt op jouw samenwerkingsvaardigheden en jouw creativiteit.
De uitdaging levert altijd een product op dat wordt beoordeeld.

Veel plezier en succes met het werken met Angerenstein Welzijn!
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T H E M A

01
WERKEN AAN

VERSLAVINGSPROBLEMATIEK

Inhoud thema
1.1 Verslaving
1.2 Soorten verslaving
1.3 De effecten van verslaving
1.4 Verslavingsfactoren
1.5 Begeleiding en ondersteuning
1.6 Kritische beroepssituatie
1.7 Verdieping: Co-verslaving

Wanneer iemand wel van een glaasje houdt, krijgt hij al snel het predicaat ‘alcoholist’.
Maar is dit wel terecht? In dit thema lees je wat een verslaving precies inhoudt. We
staan stil bij het verschil tussen een verslaving aan middelen en aan gewoontes. En
we laten zien wat het begeleiden van verslaafden voor jou als sociaal werker betekent.
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Verslaving1.1
Wanneer iemand verslaafd is, kan hij psychisch of lichamelijk niet meer zonder
een bepaalde stof of gewoonte. Maar een duidelijk, eenduidig antwoord op wanneer
je daadwerkelijk spreekt over een verslaving, zul je in de literatuur niet terugvinden.
Dit komt doordat verslaving niet simpel een zaak is van een bepaalde hoeveelheid
inname of gebruik. Er spelen veel meer factoren een rol. Grofweg kun je spreken
van verslavingsproblematiek als:
• stoppen psychische of lichamelijke problemen oplevert
• de gebruiker doorgaat met de stof of gewoonte, ondanks nadelige gevolgen
• er al (een aantal keer) tevergeefs is geprobeerd te stoppen of te minderen
• er zo veel gewenning aan het middel is dat er sprake is van tolerantie
• de gebruiker de interesse voor andere activiteiten verliest en dagelijkse

bezigheden verwaarloost.

DSM criteria1.1.1
De geestelijke gezondheidszorg werkt met een wereldwijd toegepast systeem, dat
de binnen de psychiatrie en verslavingszorg voorkomende stoornissen classificeert

– de zogenoemde DSM. Deze term staat voor: Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders. Inmiddels wordt er gewerkt met DSM-5 (sinds 2013). Behandelaren
bepalen aan de hand van deze classificering of iemand afhankelijk is van een middel
of gewoonte. Verslaving is een emotioneel en beladen begrip, met een negatief
stempel. Ook is het onduidelijk waar de grenzen liggen van verslaving: de term
wordt vaak gebruikt om extreem gedrag te beschrijven. Daarom is besloten dit
begrip uit de DSM te verwijderen. Men spreekt nu over een stoornis in gebruik. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen stoornissen in afhankelijkheid en misbruik.

Afhankelijkheid is een patroon van gebruik, waarbij drie (of meer) van de
volgende verschijnselen binnen een periode van twaalf maanden voorkomt:

1 Er is sprake van tolerantie: een toenemende behoefte aan het middel, door de
afname van de werking als gevolg van gewenning.
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2 Bij stoppen met het middel ontstaan lichamelijke en psychische problemen
(onthoudingsverschijnselen) of het middel wordt gebruikt om
onthoudingsverschijnselen te verminderen of te vermijden.

3 Het middel wordt regelmatig in grotere hoeveelheden gebruikt of voor een
langere periode dan dat iemand van plan was.

4 Er is een aanhoudende wens of falende pogingen om gebruik in de hand te
houden.

5 Een groot deel van de tijd wordt besteed om aan het middel te komen, te
gebruiken en om te herstellen van de effecten.

6 De gebruiker verliest interesse in sociale, beroepsmatige en recreatieve
bezigheden.

7 De gebruiker blijft gebruiken, terwijl hij weet dat er een sociaal, psychisch of
lichamelijk probleem is, dat veroorzaakt of verergerd wordt door het middel.

Misbruik van middelen veroorzaakt bij de gebruiker acute beperkingen of lijden. Je
spreekt van misbruik als:
1 het niet meer lukt om aan verplichtingen op het werk, school of thuis te voldoen
2 er gebruikt wordt in gevaarlijke situaties, zoals autorijden
3 de persoon (herhaaldelijk) in aanraking komt met justitie
4 het gebruik leidt tot aanhoudende of terugkerende sociale problematiek (ruzie,

agressie).

Soorten verslaving1.2
Bij verslaving denk je al snel aan drugs. Maar er zijn ook veel mensen die zo
afhankelijk zijn van een bepaalde gewoonte, dat de gevolgen vergelijkbaar zijn.
Denk aan mensen die niet meer kunnen stoppen met gamen of gokken.

Middelenverslaving1.2.1
Bij een middelenverslaving is iemand afhankelijk van een middel dat van zichzelf
een directe werking in de hersenen heeft. Grofweg kun je deze middelen in drie
categorieën verdelen:
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• bewustzijnverhogende middelen, zoals amfetamine, cocaïne, nicotine en cafeïne
(bijvoorbeeld in energiedrinks) Deze middelen maken wakker, alert en
geconcentreerd. Het uithoudingsvermogen wordt groter en de eetlust wordt
geremd.

• bewustzijnverlagende middelen zoals: alcohol, heroïne, morfine, cannabis,
kalmerende middelen en GHB Deze veroorzaken een gevoel van rust en hebben
een dempend effect.

• bewustzijnveranderende middelen, zoals LSD en paddo’s Ook wel hallucinerende
middelen genoemd. Er ontstaat een verandering in de zintuigelijk waarneming
en in het beleven van tijd en ruimte.

De effecten van het middel zijn voor een groot deel afhankelijk van de dosis. Kijk
maar naar het volgende voorbeeld:

Het is een gezellige avond, Bram drinkt een biertje aan de bar. Hij voelt
zich daardoor wat zelfverzekerder en begint een praatje. Een paar
biertjes later wordt Bram steeds drukker en overmoediger. De biertjes
gaan ongemerkt snel en het café lijkt opeens te golven. Bij het volgende
biertje laat Bram zich met een plof op een stoel zakken en valt in slaap.

De alcohol had eerst een bewustzijnverlagende werking (demping van
remmingen) daarna een bewustzijnverhogende werking (wordt
drukker), om vervolgens een bewustzijnsverandering te weeg te brengen
(golvend café) en ten slotte een bewustzijnverlagende werking te krijgen
(slaap).
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Gewoonteverslaving1.2.2
Bij een gewoonteverslaving of gedragsverslaving vertoont iemand gedrag dat
vergelijkbaar is met het gedrag van iemand die aan middelen verslaafd is.
Voorbeelden:
• gokverslaving
• internetverslaving
• gameverslaving
• seksverslaving
• werkverslaving.

Binnen de DSM-5 is alleen gokverslaving opgenomen, maar andere gewoontes
kunnen net zo goed tot verslavingsproblematiek leiden.

De effecten van verslaving1.3
Dat bepaalde middelen effect op je hebben, is wel duidelijk. Om te begrijpen waarom
het risico op afhankelijkheid zo groot is, moet je kijken naar wat er werkelijk gebeurt
in je lichaam en je hersenen.

De hersenen1.3.1
Een middel of handeling heeft invloed op je hersenen:
1 Het nuttigen van het middel of handeling prikkelt het genotcentrum in de

hersenen.

2 Dit activeert de receptoren, molecule ontvangers waaraan signalerende
chemicaliën zich hechten.

3 Hierdoor komt dopamine vrij. Deze lichaamseigen chemische stof geeft signalen
door aan de zenuwcellen, waarmee de stemming en het welbevinden wordt
beïnvloed.

4 Het goede gevoel is een signaal voor de hersenen om dit te onthouden en te
herhalen.
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Dit mechanisme is een oerinstinct om te bepalen of iets wel of niet eetbaar is of
nuttig is om te doen. Dit goede, oude mechanisme werkt in onze moderne

samenleving dus een beetje tegen ons. Onderdeel van dit mechanisme is craving
een soort ‘alarm’ dat afgaat als er iets in je omgeving is wat (onbewust) gekoppeld
is aan het gebruik. Zo word je eraan herinnerd weer te gaan gebruiken.

Suiker prikkelt ook het genotcentrum in de hersenen.

Psychologisch1.3.2
Het leven brengt keuzes, problemen en uitdagingen met zich mee. Het hoort erbij,
maar het kan ook beangstigend en moeilijk zijn. Iets gebruiken om geen ‘last te
hebben’ van deze gevoelens, lijkt een oplossing. Je leert er echter niet mee omgaan,
waardoor diezelfde problemen steeds weer terugkomen. Als je deze dan weer ‘weg
gebruikt’ is de cirkel rond. Eenmaal verslaafd, word je er totaal door in beslag
genomen. Je leeft dan als slaaf van het middel of van de gewoonte. Dat veroorzaakt
een grotere kans op depressies, psychoses en andere verwante stoornissen.
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