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Hard werken veel geld verdienen 
en dat aan vrienden laten zien. 
Een dure telefoon, een flinke sta-
pel cash geld in hun broekzak en 
ze trakteren hun vrienden regel-
matig op een lijntje cocaïne. Zo 
krijgen sommige jongeren tegen-
woordig status. Maar daar zit ook 
een keerzijde aan. Herken jij het 
als een jongere in jouw omgeving 
drugs gebruikt en weet je wat je 
kunt doen om in te grijpen? Ro-
nald Hein en Krijn de Jong vertel-
len uit ervaring over de nadelige 
effecten van drugsgebruik en 
waar jongeren terecht kunnen als 
ze vragen hebben.

Recreatief gebruik
Ronald Hein werkt als jongerenwer-

ker bij LinkProjecten in Hollands Kroon, 
Edam en Volendam, Krijn de Jong is ini-
tiatiefnemer van Waypoint in Urk. Wat 
hen beiden opvalt? ,,Drugsgebruik is 
een stuk normaler geworden dan dat het 
vroeger was. Het bezoeken van feesten 
en festivals heeft een vlucht genomen. 
En bij zo’n dag hoort tegenwoordig een 
pilletje. Recreatief gebruik noemen we 
dat. Daar heb je in je dagelijks leven niet 
zo’n last van”, vertelt Ronald Hein. Krijn 
de Jong vult hem aan: ,,En het is niet bij 
die grote dancefeesten gebleven. Geen 
feestje zonder partydrugs. En er komen 
telkens nieuwe variaties op de markt. 
Daardoor is de verkrijgbaarheid enorm 
toegenomen. Ze worden vaak gezien als 
lichtere vormen, maar dat is meer schijn 
dan werkelijkheid.”

Impact
In sommige gevallen gaat dat recrea-

tieve gebruik geleidelijk over in intensie-
ver gebruik. En dan wordt de impact op 
het dagelijks leven van de jongeren ook 
groter. Je presteert niet meer goed op je 
werk, je krijgt woordenwisselingen met 
familieleden of je raakt in de schulden. 
Krijn de Jong legt uit: ,,Drugsgebruik, 
waaronder ook overmatig alcoholge-

bruik, en het in standhouden van een 
gezonde relatie gaan onmogelijk samen. 
En dan heb je het over alle relaties. 
Vriendschappen gaan kapot. Partners 
en kinderen van verslaafden leggen een 
lange lijdensweg af die in veel gevallen 
tot onvermijdelijke scheiding leidt. De 
relatie tussen ouders en verslaafde kin-
deren is misschien nog ingewikkelder. 
Die relatie blijft altijd, maar kan heel veel 
pijn gaan doen.”

Fataal
Dat drugsgebruik een grote impact 

heeft op de ouders en de omgeving 
van een jongere, heeft Ronald Hein in 
de praktijk ervaren. ,,In de laatste paar 
jaar ben ik bij zes jongeren betrokken 
geweest die verdrietig genoeg zijn over-
leden. En bij alle zes de jongeren was 
het drugsgebruik niet de doodsoorzaak, 
maar het was wel de reden dat andere 

problemen ontstonden die hen uiteinde-
lijk fataal werden”, vertelt Ronald zicht-
baar aangedaan. 

Hechte gemeenschappen
De beide heren merken dat de 

negatieve effecten van drugsgebruik 

extra drukken op jongeren die in hechte 
gemeenschappen, zoals (voormalige) 
vissersdorpen, wonen en werken. Krijn 
de Jong vertelt: ,,In dorpen, veel meer 
dan in de grote steden, gaat drugs ge-
bruiken en hard werken hand in hand. 
Als je sterk genoeg bent, kan je dat lang 

volhouden. Dat wil niet zeggen dat het 
gebruik geen grote impact op je leven 
heeft. Er ontstaat een gejaagdheid, 
onrust en uitputting. Daarnaast doet 
de leugen al heel snel intrede. Drugsge-
bruik vervormt, of eigenlijk, misvormt 
je leven. Je leeft in verschillende levens. 
Het tast je psychische en je sociale leven 
aan en het sloopt je lichamelijke kracht.” 

Niet lullen, maar poetsen
Ronald Hein merkt ook dat het las-

tiger is om jongeren in hechte gemeen-
schappen te helpen: ,,Ik merk dat het 
hier moeilijker is om over dit soort pro-
blemen te praten. Hier is het ‘niet lullen, 
maar poetsen’. Je pronkt met je succes, 
maar je problemen hou je onder de pet. 
Jongeren (en hun omgeving) durven 
niet aan te kloppen bij hun familie of bij 
zorginstanties. Daardoor belanden ze in 
een isolement en worden de problemen 
alsmaar erger.” 

Vraag hulp
Ronald Hein en Krijn de Jong zijn 

het eens over wat je moet doen als je dit 
ziet gebeuren bij jouw eigen kind of bij 
een vriend: ,,Durf hulp te vragen. Juist 
als de problemen nog klein zijn. Hoe 
groter de problemen zijn, hoe langer de 
weg is naar de oplossing. Problemen 
ontkennen of onder de pet houden voelt 
misschien als helpen, maar dat is het 
juist niet!” 

HAARLEM - Dit artikel is gemaakt door team Volans. In team Volans wer-
ken specialisten van de politie, het Openbaar Ministerie, Belastingdienst/
Douane, NVWA en enkele visserijgemeenten samen. Volans heeft het 
doel om de visserijsector weerbaar te maken tegen criminaliteit in het 
algemeen en maritieme smokkel in het bijzonder, tegen geld en druk uit 

de onderwereld dus. Denk aan drugs, drank, sigaretten, fraude en wit-
waspraktijken. Vissers zijn een doelgroep voor criminele organisaties. De 
komende maanden verschijnt er elke 6 weken een artikel waarin een an-
der aspect hiervan aan bod komt. Zo weet jij hoe je crimineel gedrag kunt 
herkennen en weet je wat je kunt doen als je iets in je omgeving ziet.
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Hard werken en hard feesten… met of zonder harddrugs?

Contact
Waar kan je dan heen als je iets signaleert? Bespreek het met je huisarts. Of klop aan bij:

•  Algemene websites: www.alcoholinfo.nl of www.drugsinfo.nl  
• Link Projecten: www.linkprojecten.nl / 06 33 203 157, Waypoint: www.benjijvrij.nl
• GGD: zoek op de landelijke website contactgegevens van een GGD in jouw omgeving: www.ggd.nl / specifiek voor jongeren: 

www.jouwggd.nl/alcohol-roken-drugs 
• Brijder (advies, voorlichting en hulp bij drugs en alcoholgebruik): preventie@brijder.nl / 088 3582260
• In Control of Alcohol & Drugs (samenwerking in Noord-Holland-Noord om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te 

voorkomen en verder terug te dringen): www.incontrolofalcoholendrugs.nl
• Wil je meedenken over mogelijke oplossingen? Link Projecten is in Wieringen met een project gestart om dit soort proble-

men meer ‘aan de voorkant’ aan te pakken. Zij zoeken betrokken inwoners om hierover mee te denken. Neem contact op met 
jeugdwieringen@linkprojecten.nl.


