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Fris op school 

‘Fris op school’ is een project in gemeente Zaanstad gericht op het voorkomen van roken, 

alcohol-, drugsgebruik, en gameverslaving bij jongeren. Brijder Jeugd en GGD Zaanstreek-

Waterland werken hierin structureel samen met scholen. Onderdeel van het project is deze 

nieuwsbrief. Iedere maand bespreken we onderwerpen waar u als verzorger betrouwbare 

informatie en adviezen uit kunt halen. Deze maand: mentale gezondheid en cannabis. 

 

Vragen, opmerkingen of tips? Bel of mail ons gerust. 

Celeste Bik, Preventiedeskundige Brijder 

Jeugd, 06 83 29 55 45, celeste.bik@brijder.nl   

Dianne van der Lans, Adviseur   

Gezondheidsbevordering GGD Zaanstreek-   

Waterland, dvanderlans@ggdzw.nl 

 

Welbevinden en middelengebruik 

Jongeren staan steeds meer onder druk om individueel te presteren, op school en in hun 

vrije tijd. Dat komt doordat de meetlat voor individuele prestaties steeds hoger wordt gelegd 

in onze maatschappij. Veel jongeren leggen zichzelf ook die hoge eisen op. En ze geven 

zichzelf de schuld als ze daar niet aan kunnen voldoen. Dat kan hen angstig, eenzaam en 

depressief maken. En in sommige gevallen leiden tot een toename van middelengebruik om 

dit gevoel te onderdrukken.  

Uit onderzoek van de GGD blijkt dat de ervaren stress onder jongeren in Zaanstreek-

Waterland in 2021 is toegenomen ten opzichte van 2019. In 2021 ervaarde 43% van de 

jongeren (zeer) vaak stress door één of meer factoren, zoals school of de thuissituatie. 

Daarin zat een groot verschil tussen jongens (29%) en meisjes (57%). Meer dan de helft 

van de jongeren (54%) vindt dat de ervaren stress van invloed is op hun lichamelijke of 

geestelijke gezondheid. Door de coronacrisis ontstond een forse toename van het aantal 

jongeren met lichamelijke en psychische klachten. Ondanks dat een deel van hen zich beter 

is gaan voelen blijft het belangrijk om de mentale gezondheid van jongeren te stimuleren.  

 

Dianne van der Lans Celeste Bik 
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Wat kunt u doen? 

Ouders kunnen het mentaal welbevinden van hun kind(eren) verbeteren door te zorgen voor 

veiligheid, warmte en stabiliteit in huis. Daarnaast hebben jongeren een omgeving nodig 

waarin ze de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en zo hun passies en talenten te 

ontdekken. 

 

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat uw kind alles doet en laat waar hij of zij zin in heeft. 

Het blijft belangrijk om grenzen te stellen en afspraken te maken met uw kind, zeker als het 

om middelengebruik gaat. Soms denkt u misschien dat uw puber uw mening of ideeën 

minder belangrijk vindt, maar uit onderzoek blijkt dat dit niet waar is. Alleen is uw mening  

niet meer het enige waar pubers naar luisteren. Ze zijn ook bezig om hun eigen mening te 

vormen. En wat leeftijdsgenoten vinden, doet er ook toe. Het belangrijkste is dat u in 

gesprek blijft met uw kind.  

 

U heeft als ouder of verzorger vaak het beste zicht op hoe het met uw kind(eren) gaat. 

Zeker als ze wat minder goed in hun vel zitten. Als u merkt dat uw kind mentaal in de knoop 

zit, kunt u de volgende websites bespreken: 

• Op Gripopjedip.nl kunnen jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar snel en zonder 

wachtlijst terecht met hun vragen over gevoelens, zorgen of dips. Gratis en anoniem. 

Jongeren kunnen zichzelf aanmelden. Op Gripopjedip.nl kunnen jongeren mailen met 

een ‘dipdeskundige’ of online en anoniem een groepscursus volgen. 

• JouwGGD.nl is de jongerenwebsite van GGD’en in Nederland voor jongeren tussen de 

13 en 23 jaar. Op deze site staat betrouwbare informatie over gezondheid, relaties, 

lichaam, seks, gevoel, alcohol roken drugs en media. Jongeren kunnen hier ook 

chatten met professionals.  

• MIND Korrelatie is een landelijke organisatie die anonieme, professionele hulp biedt 

aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online. Bij MIND Korrelatie 

werken psychologen en maatschappelijk werkers die luisteren, adviseren en zo nodig 

doorverwijzen naar passende hulp. 

 

 

https://www.gripopjedip.nl/nl/Home/
https://www.gripopjedip.nl/nl/Mail/
https://www.gripopjedip.nl/nl/Mail/
https://www.gripopjedip.nl/nl/Cursus/
https://www.jouwggd.nl/
https://mindkorrelatie.nl/


 

 
  
 

Cannabis 

Cannabis is de gecombineerde naam voor hasj en wiet en komt uit de hennepplant. THC en 

CBD zijn de meeste bekende werkzame stoffen in deze plant. Gebruikers spreken vaak over 

high of stoned zijn. Als je high bent voel je je opgewekt. Bij stoned zijn gaat het om een 

meer ontspannen effect. Cannabis wordt meestal gerookt, maar soms ook gegeten in de 

vorm van gebak of koekjes. Bij het eten verandert het effect en de werkingsduur van 

cannabis. Het effect dat je je omgeving anders waarneemt is sterker, treedt later op en 

duurt langer. Cannabis is al lange tijd een middel dat veel jongeren uitproberen. Bij de 

meeste jongeren blijft het vaak bij uitproberen en daarna houden ze er weer mee op. Voor 

sommige jongeren levert het wel problemen op.  

 

Heeft cannabis invloed op schoolprestaties? 

Als we kijken naar cannabisgebruik en schoolprestaties zien we dat het vooral invloed heeft 

op het concentratievermogen en het kortetermijngeheugen. Daarnaast beïnvloedt het de 

snelheid waarmee iemand informatie verwerkt. Allemaal belangrijke aspecten voor een 

jongere die een diploma wil halen.  

 

De effecten op het kortetermijngeheugen verdwijnen ongeveer drie tot vier uur na inname. 

Afhankelijk van de mate van gebruik kan dit wat langer aanhouden. Het effect van blowen 

op het concentratievermogen is vooral zichtbaar bij langdurig gebruik. Het wordt moeilijker 

om te beslissen welke taken belangrijk zijn en welke minder. Ook verliezen jongeren die veel 

blowen sneller hun aandacht voor bepaalde dingen. Informatie wordt langzamer 

opgenomen. Als een jongere stopt met blowen komt het concentratievermogen meestal 

weer terug op het oude niveau, maar bepalen wat belangrijk is en wat niet kan soms lastig  

blijven. 

 

Uit onderzoek komt naar voren dat een (enkele) keer blowen niet altijd zorgt voor lagere 

schoolprestaties, maar dat vooral jongeren die vaker blowen minder goed presteren.  

 

Hoe gaat u het gesprek aan met uw kind? 

• Probeer eens vanuit een andere hoek het gesprek aan te gaan. Vaak hebben we het 

over de negatieve gevolgen. Probeer te onderzoeken wat het uw kind oplevert. Door 



 

 
  
 

het niet alleen maar over de negatieve kanten te hebben voelt een jongere zich 

eerder gehoord. Stel oprechte en open vragen en toon interesse. 

• Uw houding is ook van belang tijdens het gesprek. Als u recht tegenover uw kind 

staat kan hij of zij zich aangevallen voelen. Het is daarom beter om naast uw kind te 

gaan zitten. Goede momenten om een gesprek te beginnen zijn bijvoorbeeld als u 

samen in de auto zit, de hond uitlaat, of voor het slapen gaan. 

• Verdiep u zelf ook in het onderwerp. Zoek bijvoorbeeld informatie over het middel, de 

effecten en risico’s die het kan hebben en wat voor ervaring iemand heeft bij het 

gebruik.  

• Probeer afspraken te maken met uw kind over het gebruik. Voor kinderen zijn 

heldere, concrete afspraken van belang. Stel regels op en blijf daarin consequent. 

Maak ook afspraken over mogelijke consequenties, zodat uw kind ook weet wat hij of 

zij kan verwachten als het de regels wel overtreedt.  

 

Hulp & advies  

Maakt u zich zorgen over uw kind? Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan 

contact op met Celeste Bik. Zij kan met u en/of uw kind in gesprek gaan. Deze gesprekken 

zijn vrijblijvend en gratis. Celeste maakt geen dossier van uw gezin. 


