
RC MALDEGEM 24/02/2015 

ALS KLEINE KINDEREN GROOT WORDEN 

  

Inleiding door Oswald De Brabandere van RC Maldegem : de Inleiding 
door Voorzitter van commissie Jeugd en beroep. 

Vragen die zich stellen: 

“Wat als je zoon voor de eerste keer een sigaret opsteekt? Hoe kunnen wij als 

ouders hierop reageren. 

Rudy Goossens van eclips (CGG) van Gent neemt hierover het woord: 

Eerst wordt een documentaire getoond “ Then and Now” 

Roken werd eerst gepromoot onder de soldaten. Bij de marketing werden ook  artsen 

betrokken. In 1953 ontkent de industrie het bestaan van afhankelijkheid van 

nicotine. 

Toelichting over werking van Eclips CGG Gent: 

Infopunt – preventie – vroeg interventie – hulpverlening en omgevingszorg. 

250 jongeren op aangeven van verontruste ouders : experimenteel gebruik op 15 – 16 

jarige leeftijd. Vanuit het standpunt van de jongeren dramatiseren de ouders. 60 % 

van de jongeren herpakken zich terwijl 40 % ongevoelig zijn voor de ontrading . 

Niettemin klampen zij later  terug aan. 68 scholen worden gevolgd. 

Als kleine kinderen groot worden (AKKGW) : opzet 

Interactieve sessies met kleine oudergroepen. Stilstaan bij de opvolging van vragen 

ivm genotsmiddelen. Versterkende en beschermende opvoedende vaardigheden. 

Ouders hebben meer impact dan zij denken. De voorbeeldfunctie van de ouder is 

essentieel. Vooral goed communiceren opvolgen en ook grenzen stellen. 

Opvoeden is geen kinderspel. Pubers zijn op zoek naar zichzelf en vertonen alsmaar 

door een experimenteel gedrag. Externe invloeden winnen steeds meer aan belang. 



Puberteit moet positief bekeken worden. Jongeren moeten leren omgaan met 

groepsdruk, conflicten en  moeten vooral leren uit hun fouten. Het komt vooral neer 

op het verwerven van een “normative belief”. 

Welke zijn de risicofactoren bij jongeren? 

Meisjes zijn gevoeliger dan jongens en lopen een hoger risico op ongewenst gedrag. 

Huidige trends (VAD): Het gebruik van tabak start gemiddeld bij 14,5 jaar. 30 % 

heeft dan ooit gerookt. Voor alcohol is 16 jaar een scharnierjaar. Het alcoholgebruik 

neemt dan toe met de leeftijd. 

Het steeds groeiend aantal nachtwinkels met ongecontroleerde alcoholverkoop stelt 

een reëel probleem. 

In het geval van cannabis heeft 17,3 % van de jongeren ooit gerookt. Gedurende 3 

jaar wordt een gelijke trend  vastgesteld in het cannabisgebruik. Ongeveer 1 % van 

de jongeren zou dagelijks marihuana roken. Reeds vanaf jonge leeftijd moet er 

preventief opgetreden worden. Ouders kunnen hierin een cruciale rol spelen. 

Vertoning van film : “To blow or not to blow” 

Een greep uit de discussie nadien: 

Gebrekkige communicatie tussen jongere en ouders vaak de oorzaak van het 

uitblijven van een positieve begeleiding. Ouders moeten ook leren luisteren en de 

jongere ruimte geven om over hun ervaringen en problemen te praten. Discussies 

uitlokken. Probeer na te gaan of je kind met vragen zit. Een open sfeer is cruciaal 

voor een opbouwende dialoog. “Neen” zeggen is niet altijd evident. Daarom zijn 

duidelijk afgesproken regels belangrijk. 

Uit de vertoonde film: “ Jungle party” blijkt duidelijk dat ouders op één lijn moeten 

staan in de communicatie naar hun kinderen toe. Ook ‘s anderendaags is een 

gepaste houding van belang. Een te restrictief beleid heeft geen resultaat. 

Besluit: 

Regels zijn niet altijd succesvol maar er moeten steeds, in overleg, duidelijke 

afspraken gemaakt worden. De jongere mag gerust voorstellen doen, die dan nadien 



kunnen bijgestuurd worden. Ook nagaan of de jongere de boodschap goed begrepen 

heeft. 

Preventief werken : 

 Houding aanpassen aan de maturiteit van de jongere 

 Duidelijk en ondubbelzinnig communiceren 

 Afspraken na onderhandeling 

 Doseren in frequentie 

 Luisteren èn communiceren 

 Nooit bedreigend optreden 

 Geen ellenlange gesprekken 

 Liever informele dan formele gesprekken 

 Iets zeggen over jezelf 

 Discussies kunnen het gemakkelijkst plaatsvinden tijdens een gezamenlijke maaltijd. 

Voorstelling van de handleiding “Als kleine kinderen groot worden” een vorming over 

alcohol, tabak en drugs voor ouders en tieners, samengesteld door Hanna Peeters 

met de steun van VAD, de druglijn, De Vlaamse Overheid, VIGeZ en de Universiteit 

Gent. 

 


