
SOCIAAL WERK 2



COLOFON

Uitgeverij: Edu’Actief b.v.
0522-235235
info@edu-actief.nl
www.edu-actief.nl

Auteur(s): A. Martin, V. Dalm, J. Bolt, M. van den Hof, M. de Knikker, R. de Groot, P. 
Cup, U. Peters, J. Noordzij, M. Reuvers
Inhoudelijke redactie: V. Slegers
Bronvermelding: NL Doet 2014, schoolplein openbare basisschool Op ‘t Hof in Tricht

Titel: Angerenstein Welzijn, Sociaal werk 2
ISBN: 978 90 3722 962 2
Eerste druk / zesde oplage
© Edu’Actief b.v. 2016
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets 
uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is 
toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk 
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht
(www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in 
compilatiewerken op grond van artikel 16 Auteurswet kan men zich wenden tot de 
Stichting PRO (www.stichting-pro.nl).
De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke 
bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, 
kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.
Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en 
akkoord te gaan met de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden 
van Edu’Actief, te vinden op www.edu-actief.nl.



INHOUDSOPGAVE

Inleiding ...................................................................................................................................... 8

Werken aan verslavingsproblematiekThema 1

Verslaving ....................................................................................................................... 121.1

Soorten verslaving ...................................................................................................... 141.2

De effecten van verslaving ...................................................................................... 161.3

Verslavingsfactoren ................................................................................................... 201.4

Begeleiding en ondersteuning ............................................................................... 241.5

Verdieping: Co-verslaving ........................................................................................ 291.6

Seksuele stoornissen en genderdysforieThema 2

Genderdysforie ............................................................................................................. 342.1

Seksuele dysfuncties .................................................................................................. 382.2

Parafilie ........................................................................................................................... 412.3

Verdieping: Stoornissen in de geslachtsontwikkeling ................................... 462.4

Eetstoornissen en obesitasThema 3

Ondergewicht en overgewicht ................................................................................ 523.1

Eetstoornissen .............................................................................................................. 543.2

Obesitas .......................................................................................................................... 623.3

Verdieping: Invloed van sociaal economische status ..................................... 673.4

Sociologische modellen en theorieënThema 4

Inleiding sociologie ..................................................................................................... 724.1

Modellen en theorieën .............................................................................................. 764.2

Sociale systemen en structuren .............................................................................. 794.3

Culturele systemen en structuren ......................................................................... 814.4

Maatschappelijke vraagstukken ........................................................................... 834.5

Verdieping: Nature-nurture-discussie ................................................................. 864.6



Sociale systemen en gezinssystemenThema 5

Sociale systemen ......................................................................................................... 905.1

Gezinssystemen .......................................................................................................... 925.2

Begeleiding sociale systemen ................................................................................. 955.3

Begeleiding gezinssystemen ................................................................................... 985.4

Strategieën en methodieken ................................................................................. 1005.5

Verdieping: Samenhang met maatschappelijke thema’s ............................ 1035.6

Sociale problematiek en pestenThema 6

Pestgedrag ................................................................................................................... 1086.1

Vormen van pesten ................................................................................................... 1106.2

Rollen bij pestgedrag ................................................................................................. 1136.3

Signaleren van pestgedrag ...................................................................................... 1166.4

Gevolgen van pestgedrag ........................................................................................ 1186.5

Preventie ...................................................................................................................... 1206.6

Verdieping: Pestgedrag en de wet ........................................................................ 1226.7

Mishandeling, geweld en seksueel misbruikThema 7

Als opgroeien pijn doet ............................................................................................ 1267.1

Je maakt je zorgen ...................................................................................................... 1337.2

Je wilt iets doen .......................................................................................................... 1367.3

Je moet en kan iets doen ......................................................................................... 1387.4

Preventie ..................................................................................................................... 1407.5

Verdieping: Impact van geweld ........................................................................... 1427.6

LaaggeletterdheidThema 8

Laaggeletterdheid in Nederland ........................................................................... 1468.1

Laaggeletterdheid signaleren ................................................................................. 1518.2

Laaggeletterden begeleiden .................................................................................... 1528.3

Overheidsmaatregelen ............................................................................................. 1558.4

Verdieping: Motivatie van laaggeletterden ..................................................... 1588.5

4



StoornissenThema 9

Stemmingsstoornissen ............................................................................................ 1649.1

Persoonlijkheidsstoornissen ................................................................................. 1669.2

Angststoornissen ........................................................................................................ 1729.3

Dissociatieve stoornissen ........................................................................................ 1749.4

Somatoforme stoornissen ....................................................................................... 1769.5

Slaap-waakstoornisen .............................................................................................. 1789.6

Verdieping: Leeftijdsgebonden stoornissen ..................................................... 1829.7

MediawijsheidThema 10

Mediawijsheid als begrip ........................................................................................ 19410.1

Invloed van media .................................................................................................... 19610.2

Ondersteunen in mediagebruik ........................................................................... 19810.3

Nadelen mediagebruik ............................................................................................ 20210.4

Digitale Overheid ...................................................................................................... 20610.5

Verdieping: Digitale uitwisseling cliëntgegevens ......................................... 20810.6

BeleidThema 11

Verandering ................................................................................................................. 21211.1

Factoren van invloed ................................................................................................ 21411.2

Bijdragen aan beleid .................................................................................................. 21711.3

Knelpunten in het beleid ........................................................................................ 21911.4

Beleid uitdragen ......................................................................................................... 22211.5

Verdieping: Invloed op het beleid ........................................................................ 22511.6

Wet- en regelgevingThema 12

Wetten binnen sociaal werk ................................................................................. 23012.1

Totstandkoming van een wet ............................................................................... 23512.2

Gevolgen van wetsverandering ........................................................................... 24012.3

Verdieping: Asielbeleid ........................................................................................... 24412.4

5



Financiering van de zorgThema 13

Geldstromen in de zorg ........................................................................................... 25013.1

Wetgeving rond financiering ................................................................................ 25513.2

Indicatie voor zorg en ondersteuning ................................................................ 26013.3

Zorgprofielen .............................................................................................................. 26213.4

Ondersteunen bij financiering ............................................................................. 26313.5

Verdieping: Basisinkomen voor iedereen ......................................................... 26713.6

Financiering van welzijnThema 14

Financiële begrippen ................................................................................................ 27214.1

De gemeentebegroting ............................................................................................ 27714.2

Extra geld inzamelen ............................................................................................... 27914.3

Verdieping: Maatschappelijk aanbesteden ...................................................... 28214.4

DeskundigheidsbevorderingThema 15

Beroepsmatig handelen .......................................................................................... 28615.1

Beoordelen beroepsmatig handelen ................................................................... 28815.2

Bevorderen van deskundigheid ............................................................................ 29115.3

Deskundigheid in een team ................................................................................... 29315.4

Eigen deskundigheid ............................................................................................... 29815.5

Verdieping: Kritisch reflectief werkgedrag ...................................................... 30215.6

EthiekThema 16

Wat is ethiek? ............................................................................................................. 30816.1

Ethisch dilemma ......................................................................................................... 31516.2

Stappenplan ethisch dilemma ............................................................................... 31716.3

Ethiek in het sociaal werk ...................................................................................... 32016.4

Verdieping: Internationale ethische kwesties ................................................ 32416.5

KetensamenwerkingThema 17

Ontstaan van ketensamenwerking .................................................................... 32817.1

Soorten ketens sociaal werk ................................................................................... 33117.2

Ketenpartners sociaal werk ................................................................................... 33417.3

Problemen bij ketensamenwerking .................................................................... 33717.4

Verdieping: Sociaal wijkteam ................................................................................ 34117.5

6



Samenwerken met vrijwilligersThema 18

Vrijwilligerswerk ..................................................................................................... 34618.1

Samenwerken met vrijwilligers .......................................................................... 34918.2

Werven van vrijwilligers ......................................................................................... 35518.3

Het selecteren van vrijwilligers ............................................................................ 35818.4

Wettelijke regelingen ............................................................................................... 35918.5

Verdieping: Decentralisatie en vrijwilligerswerk .......................................... 36418.6

Beroepshouding in de praktijkThema 19

Competentieprofiel ................................................................................................. 37019.1

Jouw positie binnen de organisatie ..................................................................... 37319.2

Beroepshouding ......................................................................................................... 37519.3

Beroepshouding in de praktijk .............................................................................. 37619.4

Een leven lang leren ................................................................................................. 37919.5

Verdieping: Handreiking Maatschappelijke Ondersteuning ..................... 38219.6

Organisatiestructuur en beleidsplanThema 20

Protocollen .................................................................................................................. 38820.1

Procedures ................................................................................................................... 39020.2

Organisatie .................................................................................................................. 39220.3

Samenwerkingsverbanden ................................................................................... 39920.4

Richtlijnen en doelstellingen ................................................................................ 40120.5

Verdieping: Werken met een beleidsplan ........................................................ 40520.6

Index ........................................................................................................................................ 407

7



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

Profielboeken

Basisprofielboeken

Generieke boeken

Dit boek is een van de twee basisprofielboeken 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 de sociaal-cultureel werker en
de sociaal-maatschappelijk dienstverlener. 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.



Verdiepingstheorie
Elk thema heeft een verdiepende paragraaf waar het thema verder wordt uitgediept.

Daarnaast kent Angerenstein Welzijn enkele online-aanvullingen die beschikbaar
zijn via www.angerenstein.nl/welzijn. Het gaat om de volgende aanvullingen:
• verwerkingsopdrachten
• uitdagingen.

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

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 je cliënt 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.

12

THEMA 1 WERKEN AAN VERSLAVINGSPROBLEMATIEK



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.

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 cliënt (herhaaldelijk) in aanraking komt met justitie
4 het gebruik leidt tot aanhoudende of terugkerende sociale problematiek (ruzie,

agressie).
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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:
• 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:
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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).

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.
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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.

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.
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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.

Lichamelijk1.3.3
Afhankelijk van het middel kunnen er – zeker bij langdurig gebruik – vele
lichamelijke problemen ontstaan. Het is dan ook raadzaam je als sociaal werker te
verdiepen in de middelen die vaak worden gebruikt binnen jouw doelgroep en in
de specifieke werking en gevolgen ervan. De schadelijke gevolgen van het gebruik
van het middel is afhankelijk van het lichaamsgewicht, de gevoeligheid en de
ziektegeschiedenis van het individu. De meest voorkomende schadelijke gevolgen:
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Op korte termijn:
• hoofdpijn
• duizeligheid
• verminderd reactievermogen
• misselijkheid
• versnelde of juist vertraagde hartslag
• verstoorde bloedsomloop
• uitputting van het lichaam, omdat slaap-, honger- en pijnprikkels niet meer

geregistreerd worden.

Op lange termijn:
• verminderde weerstand
• grote schade aan hersenen, weefsel en organen
• versnelde veroudering van het lichaam.

Onthoudingsverschijnselen
Als de verslaafde stopt of mindert, reageert het lichaam hierop. Een beknopt
overzicht:
• alcohol

transpireren, maagklachten, gespannen, slecht slapen, onrust, trillen, delirium
• tabak

onrust, maag-darmklachten, concentratie- en slaapstoornissen
• cannabis

transpireren, hoofdpijn, prikkelbaarheid, onrust, slaapstoornissen
• cocaïne

somberheid, depressie, eet- en slaapstoornissen, hartritmestoornissen
• heroïne

angst, onrust, klamme en koude huid, wijde pupillen, loopneus, geeuwen,
maag-darmklachten, krampen in rug en benen, hartkloppingen, verhoogde
bloeddruk

• internet, chatten en gamen
buikpijn, transpireren, irritatie, agressie
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• gokken
zweten, slaapproblemen, hoofdpijn, nervositeit, hyperventilatie,
concentratieproblemen, maagpijn, somberheid en depressie, angsten

• seksverslaving
geobsedeerd zijn, motorische onrust, hartkloppingen, trillingen.

Na een lange zomervakantie vol feesten waar flink gebruikt werd, begint
het gewone leven weer. Birgit merkt dat ze zich minder goed voelt. Ze
is somber, slap, vermoeid en slaapt slecht. Al snel heeft ze door dat ze
zich na een borreltje of pilletje beter voelt. Ongemerkt ontwikkelt Birgit
een gewoonte: ‘Een paar pillen en dan kan ik vanavond lekker
doorwerken.’ Of: ‘Een paar borrels en dan kan ik het wel aan om naar
die verjaardag te gaan.’ Dit soort dingen denkt ze steeds vaker. In
november merkt ze dat haar klachten aanhouden en zelfs erger worden.
Ze gaat naar de huisarts, maar noemt haar druggebruik niet. Ze is bang
dat de arts zal zeggen dat ze daarmee moet stoppen. Ze hoopt dat de
arts een andere oplossing heeft, zodat ze zich weer beter gaat voelen.

Sociaal1.3.4
Bij ernstige verslaving verandert het gedrag. De verslaafde is vooral bezig met
zichzelf en het gebruik. De interesse voor de omgeving vermindert en contacten
met mensen (buiten de gebruikerskring) nemen af of verdwijnen. Door schaamte
over de verslaving kan iemand zelfs in een isolement komen. Geldproblemen
verhoogt het isolement, de meeste verslavingen zijn duur. Contacten kunnen ook
stuklopen, omdat de verslaafde schulden maakt of zelfs steelt. Verslaafden kunnen
agressiever worden, vooral bij het gebruik van alcohol, cocaïne en amfetamine. En
dat geeft natuurlijk ook de nodige problemen.
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Verslavingsfactoren1.4
Gelukkig raken de meesten niet verslaafd aan een middel of gewoonte, zelfs niet
bij herhaaldelijk gebruik. Taco de Vries, neurobioloog en hoogleraar Hersenen en
Gedrag aan het VUmc in Amsterdam: “Van iedereen die drugs gebruikt raakt grosso
modo maar 15 procent verslaafd. Waarom de een wel en de ander niet? Dat heeft te
maken met allerlei factoren.”

De verslavingsfactor1.4.1
Het is per middel of handeling verschillend hoeveel kans je hebt eraan verslaafd te
raken. Dit heeft te maken met de sterkte en het effect ervan en de snelheid waarmee
je tolerantie en ontwenningsverschijnselen ontwikkelt. Roken en spuiten doen dit
eerder dan eten of slikken. Bij gewoontes is dat ingewikkelder. Maar je kunt je
voorstellen dat het spelen van World of Warcraft sneller tot verslaving leidt dan
bijvoorbeeld Patience. Aan spelletjes op je telefoon (zoals SimCity) wordt geld
verdiend. De makers hebben er dus baat bij dat jij zo veel mogelijk speelt. Die telefoon
heb je ook nog eens altijd in je zak, wat het risico enorm verhoogt.

Biologische factoren1.4.2
Je kunt geboren worden met een grote gevoeligheid voor verslaving. Het
gebruikspatroon van je ouders speelt een belangrijke rol. Met zo’n aanleg lijk je ook
een aangeboren tolerantie te hebben. Erfelijke factoren dragen gemiddeld voor
40-60% bij aan het risico op verslaving aan middelen. Deze mensen hebben van
nature minder dopaminereceptoren in het beloningssysteem van hun brein.
Het dopaminesysteem kan ontregeld worden door:
• genetische factoren of aanleg
• ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD, ODD/CD en ASS
• ingrijpende gebeurtenissen, zoals verwaarlozing, mishandeling en misbruik
• huidige stress (door problemen).
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De verminderde aanmaak van dopamine zorgt ervoor dat je je minder goed voelt.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het je kwetsbaarder maakt voor verslaving.
Verslaving in combinatie met een andere psychische ziekte of stoornis, is een vorm

van comorbiditeit. Dat is het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen
of aandoeningen.

I N  D E  P R A K T I J K

In het wijkcentrum is er elke vrijdagmiddag jongereninloop. Rowan is
een van de jongeren die trouw komt. Hij heeft een licht autistische
stoornis en komt uit een multi-probleemgezin. Het valt de
jongerenwerker op dat Rowan heel behendig is met computerspelletjes.
Als de jongerenwerker ernaar vraagt, vertelt Rowan trots dat hij zo goed
is, omdat hij thuis vaak de hele nacht gamet. De jongerenwerker besluit
dit goed in de gaten te houden. Hij weet dat jongens als Rowan vaak
gevoeliger zijn voor verslaving.

Verslaving of onschuldig spelletje?
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Sociaal culturele factoren1.4.3
De omgeving en omstandigheden waarin je leeft, zijn ook van invloed op je
verslavingsgevoeligheid. Denk aan andere mensen en de sociaal culturele waarden
die je hebt meegekregen. Als het normaal is om bepaalde middelen te gebruiken of
gewoontes te hebben, is de drempel lager. Verslaving kan ook ontstaan door een
uit de hand gelopen sociaal gewaardeerde gewoonte. Bij gemeenschappen waar
gebruik niet sociaal is geaccepteerd, zal iemand die een verslaving ontwikkelt eerder
geïsoleerd raken.

Psychologische factoren1.4.4
Een verslaafde wordt al snel veroordeeld door de samenleving. Mensen zullen hun
verslaving dan ook vaak verborgen houden. Vaak zijn ze daar zo goed in, dat ze ook
zichzelf voor de gek houden. Ze ontkennen dat er een probleem is en hebben altijd
wel een antwoord klaar als een ander hem confronteert met zijn verslaving. Het
kan jaren duren voordat iemand voor zichzelf erkent dat er een probleem is. Ze zijn
vaak overtuigd te kunnen stoppen. Wanneer dit – na de zoveelste poging – niet lukt,
ontstaat schuldgevoel en schaamte. Negatieve gevoelens versterken hunkering
naar het middel of gewoonte. En zo ontstaat een neerwaartse spiraal.

De cirkels van Van Dijk
Mensen ervaren een verslaving vaak als een soort gevangenschap. Het is een cirkel
waar je lastig uitkomt. Om deze cirkel inzichtelijk te maken, heeft de Groningse
professor Kuno van Dijk, een model ontworpen.
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In het midden staat de stof of handeling waaraan iemand verslaafd is. Daaromheen
draaien cirkels die elkaar beïnvloeden en de neiging om de verslaving in stand te
houden versterken. Dit zijn de cirkels die rond het midden draaien:
• lichamelijke vicieuze cirkel: onthoudingsverschijnselen
• farmacologische vicieuze cirkel: tolerantie
• psychische vicieuze cirkel: zelfbeeld, ideaal-ik, schuld en schaamte
• sociale vicieuze cirkel: invloed van de omgevingscirkel craving.
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