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ADHD is een stoornis in de signaalstoffen van
de hersenen, dit betekent dat de hersenen ‘het
moeilijk vinden de aandacht vast te houden’ en
daardoor mogelijk eerder moe worden.
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We kennen allemaal het positieve effect van bezigheden die we leuk vinden om te doen, op dat moment
verdwijnt de vermoeidheid. Het beloningscentrum is een
gebied in de hersenen dat bijvoorbeeld reageert als wij iets
doen wat we leuk of spannend vinden.

Wat
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Eenzelfde soort effect op vermoeidheid en het beloningssysteem in
de hersenen heeft bijvoorbeeld iets eten wat we erg lekker vinden.

Met andere woorden: er is in de hersenen een centrum dat reageert op het bevredigen van behoeften.

Het sterkst hierin zijn diverse roesmiddelen. Van al deze middelen is nicotine
(in sigaretten/tabak) de stof die het meeste lijkt op ADHD-medicijnen wat betreft de invloed op de hersenen. Beide verhogen namelijk het dopamineniveau.

Bij mensen met ADHD
werkt het beloningscentrum niet optimaal. Daardoor
worden ‘beloningen’ als minder
sterk ervaren en verdwijnt dit gevoel
vlugger. Er is hierdoor een veel hoger
risico om verslaafd te raken aan bijvoorbeeld tabak, alcohol, hasjiesj, eten of
spelletjes. Allemaal dingen die direct een
genotsgevoel geven en daardoor het beloningscentrum in de hersenen activeren.
Het is zeer belangrijk dat mensen met
ADHD dit weten en op tijd oplossingen
vragen of aangereikt krijgen vóórdat ze
roesmiddelen gaan gebruiken of er zelfs
verslaafd aan raken. Zo kunnen ze leren
om op termijn beter met roesmiddelen om
te gaan.
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Wat

betekent dit?

Het betekent dat er aandacht moet zijn voor de
vraag hoe de persoon beloningen ervaart. Het is
namelijk nodig om het beloningscentrum op een
constructieve manier te activeren, bijvoorbeeld
met sport, muziek of toneelspelen. Het blijkt dat
jongeren goed in staat zijn zelf dingen te bedenken
die hen op een positieve manier een beloning
laten ervaren.
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Het betekent ook dat zowel leraren als ouders en artsen moeten inzien dat
het gebruik op jonge leeftijd van roesmiddelen (sigaretten, alcohol, hasjiesj) op
ADHD zou kunnen wijzen. Jongeren die moeite hebben om van roesmiddelen
af te blijven of om ermee te stoppen moeten op ADHD onderzocht worden.
Bij iemand die vroeg begint met sigaretten of andere roesmiddelen, is er vaak
sprake van zelfmedicatie. Na het ADHD-onderzoek en het opstarten van de
medicatie kan deze ‘zelfmedicatie’ in veel gevallen verminderd worden.
Medicijnen helpen echter alleen tegen de symptomen van ADHD en hebben
niet dezelfde sociale functie als sigaretten en roesmiddelen. Als behandelaar
moet men hier rekening mee houden. De jongere moet leren om te gaan met
de situatie waarin hij weerstand moet bieden aan leeftijdsgenoten (op school
en in de vrije tijd) om niet te worden uitgesloten als hij/zij bijvoorbeeld stopt
met roken of geen hasjiesj meer gebruikt.
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08

Nicotine (sigaretten / tabak) stimuleert
dopamine direct en kan daarom de
effecten van het geneesmiddel op ADHD-symptomen in korte tijd nabootsen.
Sommige roesmiddelen kunnen het
beloningscentrum activeren (feesten/
plezier maken), andere kunnen de
effecten van medicijnen gedurende
korte tijd nabootsen. Helaas zijn er ook
bijwerkingen en nawerkingen, die soms
onaangenaam zijn. Indien de medische
behandeling van de symptomen van
ADHD niet nauwkeurig genoeg aangepast is aan de behoefte van de jongere,
is het risico groot dat de behoefte aan
roesmiddelen toeneemt.

Sigaretten/tabak

Door nicotine word je minder rusteloos,
minder onvriendelijk en minder geïrriteerd.
Van nicotine is bekend dat het op termijn
ernstige ziekten kan veroorzaken; bijvoorbeeld kanker, hart en vaatziekten…!.

Bier/wijn
alcoholische
dranken
Alcohol kan je vrolijk maken en
zorgen dat je gemakkelijker met
andere mensen praat. Deze effecten
verdwijnen echter na een korte tijd!
Dan maakt het je misschien agressief of verdrietig. Je hebt jezelf niet
goed meer onder controle. Je zegt
en doet dingen die je eigenlijk niet
wilde zeggen of doen.

Amfetamines

Maken je vrolijk wanneer je onder
invloed bent. Het wordt gemakkelijker om dingen te doen.
Je denkt helderder.
Slapen en eten gaan moeilijk
tijdens de roes, maar ook lang
nadat de roes is uitgewerkt. Na de
roes, als de hersenen ‘ontwaken’,
komt de kater en word je vaak
verdrietig of depressief.

Hasjiesj

Maakt je minder rusteloos, angstig en agressief. Het raakt je minder als je bijvoorbeeld
uitgescholden wordt.
Als je een joint hebt gerookt, duurt het 5 tot
7 dagen vóór de hoeveelheid tetrahydrocannabinol (THC) in het lichaam is gehalveerd en
nog eens 5 tot 7 dagen voor dié hoeveelheid
weer gehalveerd is, enzovoort.
Dit betekent dat het effect op de hersenen
steeds groter wordt als je vaker dan eens in
de vijf dagen hasjiesj rookt. Het leervermogen
en het geheugen gaan achteruit. Je begint
alles in een langzamer tempo te doen.

Ecstasy/MDMA

Als je onder invloed bent van Ecstasy/MDMA
maakt het je vrolijk en aanhankelijk. Je krijgt
de dingen gemakkelijker gedaan en denkt
helderder.
Je wordt impulsiever, bent eerder bereid om
risico’s te nemen, bent aanhankelijker en seksueel opgewonden. Daardoor kun je dingen
doen waar je later spijt van krijgt. Je hebt
moeite om in slaap te komen, wordt verdrietig
of agressief wanneer de roes voorbij is.
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Elke jongere en volwassene wordt geconfronteerd met allerlei stimulantia
in verschillende situaties. Wie ADHD heeft leeft het leven van een jongere
of een volwassene net als anderen dat doen. Het is echter belangrijk
om heel goed op risicosignalen te letten als het gebruik over dreigt te
gaan in misbruik.
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Door hun impulsiviteit en voorliefde voor feesten komt het vaak
voor dat jongeren met ADHD te veel drinken of onbekende
drugs innemen zonder over de gevolgen na te denken.
Voor jongeren met ADHD is het erg belangrijk om goede
vrienden te hebben die hen af en toe een colaatje geven
of naar huis brengen als ze onder invloed zijn.
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Jong zijn betekent dat je het leven gaat ontdekken. Jongeren met ADHD
worden zo aangetrokken en gefascineerd door deze ontdekkingstocht,
dat ze vergeten dat niet álle jongeren alles ineens uitproberen.

Ouders noch leraren kunnen jongeren leren om deze
basisbehoefte (het leven onderzoeken en op de proef te
stellen) te onderdrukken. Daarom is het beter om met de
jongere te praten over de effecten van iets roken, drinken
of snuiven en wat te doen of waarop te letten. Dit is niet
hetzelfde als het goedkeuren, maar oplossingen
bedenken is beter dan barrières opwerpen.
Punten van zorg kunnen zijn:
	
als er ieder weekend gefeest wordt;
	
als het weekend op donderdag begint of eindigt op maandag;
	
als er steeds meer stimulantia nodig zijn om effect te krijgen;
	
als iemand niet meer weet hoeveel hij/zij gebruikt heeft.
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Het kan moeilijk zijn om te accepteren dat je anders
dan anderen bent. Maar de ervaring leert dat ook vrienden
zonder ADHD onzeker zijn over wat gevaarlijk is en wat niet.

Daarom kan het verstandig zijn om hier met je beste vrienden
over te praten. Als je je veilig bij hen voelt, kun je hen uitleggen
waarom je kwetsbaarder bent als je ADHD hebt.
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Het kan ook goed zijn een aantal ‘standaardantwoorden’
bij de hand te hebben die verklaren waarom je niet
hetzelfde als anderen kan doen:
	Ik gebruik medicijnen; daarom moet ik wat voorzichtig zijn.
Het mag niet van mijn ouders. Ik heb geen zin in jullie gezeur.
	Ik wil graag het hele feest meemaken en ik weet dat ik over de
schreef ga als …
Je kunt vast zelf iets beters bedenken. Probeer je standaardantwoord
eventueel uit op iemand die je goed kent.

Voor ouders is het belangrijk om vertrouwen te
creëren als men praat over het gebruik van roesmiddelen, nog vóórdat de jongere er zelf over wil
praten. Dit betekent onder andere dat ouders
GEEN angstverhalen moeten vertellen zodat
jongere vragen durven te stellen. Ouders moeten
proberen te luisteren naar het antwoord en het
verhaal van de jongere over zijn eigen ervaringen,
met begrip en ZONDER vooroordelen of veroordelen het verhaal aanhoren.
Wat kun je als jongere zelf doen? Je kunt erachter
komen van welke dingen of activiteiten je vrolijk,
positief en/of ontspannen wordt. Bijvoorbeeld
sporten, muziek, koken of toneelspelen. Als je
deze dingen doet kun je genieten met je vrienden
zonder dronken of “high” te zijn.

13

wie
Met
en?

prat
14

Het kan helpen als er in de klas over roesmiddelen wordt gesproken, zowel voor leerlingen als voor ouders. Zo kom je niet alleen
te weten hoe anderen hierover denken, maar
ook hoe je je eigen beeld en verwachtingen
van roesmiddelen en de realiteit op elkaar
kunt afstemmen.
Als iemand bezorgd is omdat je rookt, drinkt
of snuift, is dat een goede aanleiding om er
met een volwassene over te praten vóórdat
er sprake is van misbruik.

Weet dat het nooit te vroeg is
om erover te praten!
Veel gemeenten bieden hulp bij verslavingsproblemen. De medewerkers zijn op de
hoogte van de plaatselijke situatie en kunnen
contactnummers geven van hulpverleners
voor jongeren met problemen.
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