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Linda Bots bezoekt ouders en jongeren die vragen hebben
over verslavende middelen. Zij gaat op pad als ouders bellen
met vragen, als het ziekhuis iemand aanmeldt na een coma,
of als de schoolmaatschappelijkwerker zich zorgen maakt
over het alcohol of drugsgebruik van een jongere. Linda
werkt samen met haar collega Juliette Huurnink voor Iris in
de Buurt in de gemeente Ede en omliggende gemeenten.

Gemiddeld tien keer per jaar krijgt Linda een melding van het
ziekenhuis in Ede als er een jongere in coma is beland door
overmatig alcoholgebruik. Linda Bots:  “Vooral voor de ouders
is dit heel heftig. Ze krijgen een politieagent aan de deur, of
ze krijgen een telefoontje waarin wordt gemeld dat hun zoon
of dochter op de IC ligt door een overdosis alcohol of drugs.
Veruit de meeste ouders hebben dit helemaal niet zien aan-
komen. Ze hebben vaak geen idee dat hun kind zich bezig-
houdt met overmatig drinken.”

“De meeste jongeren hebben herinneringen aan een leuk al-
coholspelletje of samen indrinken voor een feest en daarna
werden ze wakker in het ziekenhuis. Wat in de tussentijd ge-
beurd is, weten ze helemaal niks van. Ze maken zich in tegen-
stelling tot hun ouders ook helemaal geen zorgen. Zij zeggen
vaak: ‘Er is niks aan de hand, ik ben er toch nog?’ Ze beseffen
vaak niet dat ze met een promillage van gemiddeld 2.8 forse
risico’s hebben gelopen. We hebben zelfs eens een jongeman
van veertien bezocht die 4,7 promille alcohol in zijn bloed had.
Vijf promille is dodelijk, daar zat hij wel erg dichtbij. Het valt
ons op dat dit comadrinken in alle lagen van de bevolking
voorkomt. We zien kinderen van artsen en notarissen en ook
van mensen die hun geld met hun handen verdienen. 

Het gaat wel vaker om kwetsbare kinderen, die graag mee-
doen in een groep. Bij feesten, zoals de Rijnweek, de Heide-
week of vergelijkbare evenementen zien we het wat vaker,
maar ook bij het indrinken bij een galafeest of tijdens een
feestje thuis. Het valt ons op dat we in dit coronajaar zonder
grote evenementen net zoveel kinderen in coma zien als an-
ders.  Wij bespreken samen met de ouders en de jongere hoe
het zover heeft kunnen komen. Samen praten over wat er is
gebeurd, is heel belangrijk voor de verwerking, maar ook om
te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt. Wat zijn de afspraken
in het gezin over alcoholgebruik. Dus hoeveel mag een kind
drinken, maar ook hoeveel drinken de ouders zelf, welk voor-
beeld geven ze?”

Vragen van ouders
Jongeren die in coma raken zijn wel de uitzonderingen in het
werk van Linda en haar collega’s. Gelukkig gaan de meeste
vragen van ouders of jongeren over minder heftige situaties.
Maar in feite blijft het werk voor Linda en haar collega het-
zelfde. “Ouders vragen zich vaak af of ze zich zorgen moeten
maken over het alcoholgebruik of drugs van hun kinderen. Bij-
voorbeeld: als een jongen van 16 ieder weekend 6 bier drinkt
per avond, is dat een probleem? Al zijn vrienden doen het im-

mers ook. Wij zijn er dan niet om dit gedrag te veroordelen.
Maar we gaan wel zorgen dat een jongere zelf goed in beeld
krijgt hoeveel hij eigenlijk drinkt, en wat de schade daarvan
is. De regel van NIX18 is er niet voor niets. 

Het belangrijkste is op zo’n moment zorgen dat het gesprek
tussen de ouders en de jongere op gang komt en niet stopt.
En net als bij de gesprekken die we voeren als iemand in coma
is geraakt kijken we wat de afspraken zijn in het gezin en wat
het voorbeeldgedrag is. In een omgeving waarin hard wordt
gewerkt, wordt een biertje vaak wel gezien als een passende
beloning.”

Drugs
“Middelen als speed, xtc en cocaïne komen we ook regelmatig
tegen. Nieuw is het middel 3MMC, dat zien we vooral in Bar-
neveld. 3MMC is een nieuw middel, en staat dus nog niet op
de lijst van verboden middelen. Je kan er wel snel verslaafd
aan raken en de gevolgen zijn heel heftig. Omdat het nog niet
verboden is, denken veel jongeren dat het ook niet zoveel
kwaad kan. Het is goed dat zowel ouders als jongeren weten
dat de risico’s hierbij heel groot zijn.”

Gamen
“We krijgen steeds vaker vragen over gamen. Het komt wel
eens voor dat ik een moeder spreek wiens kind iedere dag an-
derhalf uur zit te gamen. Die kan ik dan geruststellen. Buiten-
spelen met vrienden is natuurlijk beter voor de gezondheid,
maar van verslaving is er dan geen sprake. Wel is het goed om
te zorgen dat ouders en kind samen afspraken maken over het
gamen, zodat het gedrag niet uit de hand loopt. Een bezoek

aan zo’n gezin is dus niet voor niets. Maar het komt ook voor
dat een kind nog nauwelijks uit zijn kamer komt, niet meer
eet, het dag/nachtritme omkeert en de prestaties op school
kelderen. Zo’n jongere onderhoudt via online gamen zijn con-
tacten met de buitenwereld, maar tijd voor gewone vrienden
is er niet meer. Dan moet er wel iets gebeuren.”

Corona
Onderzoek van het Trimbos Instituut wijst uit dat ruim 80%
van de Nederlanders tijdens de coronacrisis evenveel of zelfs
minder drinkt dan voor die tijd. Er is echt ook een groep die
juist meer is gaan drinken. “Wij zien een toename van het aan-
tal aanmeldingen van jongeren in deze periode. Vooral de vra-
gen over gamen zijn toegenomen.”

Hoe kom je in gesprek? 
“Ouders en jongeren kunnen ons altijd bellen. Je hebt geen
verwijzing van de huisarts nodig, het kost ook niks en we mel-
den ook niks. We hebben geen wachtlijst, gemiddeld kunnen
we binnen 48 uur bij de mensen thuis langskomen, of als ze
dat liever hebben op een andere plek afspreken. We hebben
een eigen telefoonnummer, maar voor veel mensen is het ge-
makkelijker om te onthouden dat ze IrisZorg kunnen bellen
en dan vragen naar de afdeling Preventie. We maken de drem-
pel zo laag mogelijk en dat werkt. Veel mensen maken gebruik
van ons. ”

Linda Bots en haar collega Juliette Huurnink zijn 
te bereiken op: telefoonnummer 0886062333 
of 0629109963(Whatsapp)
email:irisindebuurtvalleiregio@iriszorg.nl

Probleem’n? Poar neem’n!  
Van een biertje te veel tot coma


