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Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  - wie zijn wij 

- samenwerking 

- meldpunt  

- on-/mogelijkheden 

- Kahoot  

- invloed middelengebruik 

- samenvatting 

- vragen 
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Inleiding 

Zwanger & Verslaafd 



Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  - Brijder  

- Ambulant team Alkmaar 

- 24 teamleden 
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Wie zijn wij 



Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  
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Cliëntgroep Noord Holland 



Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  

- misbruik of afhankelijkheid: Stoornis in het gebruik van middelen 

- 11 criteria 

- minimaal 2 symptomen binnen de periode van een jaar met daardoor 

beperkingen of lijdensdruk 
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DSM-5 



Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  
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Parnassia Groep 



Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  Yasmine M.  

Stille tocht dode baby 'Angel' 

gevonden 3 december 2014 Rekerhoutpark Alkmaar 
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Samenwerking 



Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  - zorgmijdend 

- problemen op meerdere levensgebieden  

- laag opleidingsniveau/ psychiatrische-/ verslavings problematiek 

- moeite met leven structureren  
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Doelgroep 



Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.          
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Meldpunt zwanger & verslaafd 

Rotterdam hoge kind sterfte  

vanaf 2007  329 moeders 

 

244 geboren kinderen 

 

46%  tijdelijk of voorgoed uit huis geplaatst 

Regel 1  clean blijven, 3x p/week urine controle 

onder toezicht 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRoYXAyIbdAhUGbFAKHULEAtkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.breederode.nl/partners&psig=AOvVaw0-Ts4PDwbOiT0GspsfMbkL&ust=1535230250343428


Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  
- zorgdragen voor veilige zwangerschap 

- controle van gebruik 

- begeleiding bij aanpassen leefstijl  

- betrekken sociaal netwerk 

- diagnostiek/ behandeling  

- terugvalpreventie 

- zwangerschapspreventie 
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Taken Meldpunt 
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Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  

3x per week urine controle onder toezicht  

 

GHB    tot 12uur 

Heroïne   tot 5 dagen 

Cocaïne  3-8 dagen 

Amfetaminen  tot 3 dagen 

Cannabis  regelmatig gebruik 2 weken 

   dagelijks gebruik 3 weken 

Benzodiazepines  12uur tot 2 weken 

Alcohol   
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Test 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj65pP51-LdAhUMCuwKHfKTABoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nal-vonminden.com/nl/drug-screen-multi-6-test-1x25-multi-dompeltests.html&psig=AOvVaw1kIgCXe2er38oh884VM4Hi&ust=1538395487890333


Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  - Voorlopige onder toezichtstelling (VOTS) 

- gedwongen opname op grond van de Wet BOPZ 

- Artikel 1:2 Burgerlijk Wetboek ‘als reeds geboren aangemerkt, 

     zo dikwijls zijn belang dit vordert’  

- Internationaal verdrag Inzake de Rechten van het Kind (IVRK)  
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On-/mogelijkheden 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjviaKcxobdAhUNYlAKHctKCSEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.steflinsen-psychiatrie-partnerhulp.nl/nieuwe-wet-dwangopname-en-dwangbehandeling-van-bopz-naar-wvggz/&psig=AOvVaw1tcmsrGaLx9SelW7RGuYYp&ust=1535229627981720


Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  Lies  ‘wanhoop van de hulpverlener’ 

 

 

 

Donja  ‘samenwerking’ 
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Voorbeelden uit de praktijk 



Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  
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Kahoot.it 

https://kahoot.com/


Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  - groeivertraging 2de/3de trimester, lager geboortegewicht  

- neonataal abstinentiesyndroom (NAS): tremoren, schrikachtigheid, veranderd 

slaappatroon 

- ontwikkelingsproblemen, vanaf leeftijd 6-10jaar verhoogd risico op impulsiviteit, 

hyperactiviteit en delinquent gedrag 

- verminderde executieve functies (plannen/ organiseren) 
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Cannabis 



Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  - zwangerschapsvergiftiging, groeivertraging, vroeggeboorte, placenta loslating/ 

insufficiëntie, vruchtdood na 16 weken, overmatig vaginaal bloedverlies tijdens 

en/of na de bevalling,  

- neonataal abstinentiesyndroom (NAS) bij 70/95% van de kinderen welke weken 

kan duren 

- ontwikkelingsproblemen bij het kind door de omgeving  

     waarin het kind op groeit  
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Heroïne  



Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  - vaatvernauwing, verhoogd hartritme en hypertensie bij moeder en kind, kan CVA 

veroorzaken 

- hyperventilatie 

- vruchtdood na 16weken, vroeggeboorte, placentaloslating 

- neonataal abstinentiesyndroom (NAS): tremoren, prikkelbaarheid, hoge toon 

huilen, verhoogde zuigreflex, hyperalertheid en aangeboren infecties (Hep B/C, 

syfilis en hiv) 
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Cocaïne  



Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  - verhoogde kans op placentabloeding en/of loslating 

- voortijdige baarmoeder krampen en vroeggeboorte 

- laag geboortegewicht, verminderde lengte groei 

- neonataal abstinentiesyndroom (NAS): lethargie, somnolentie en 

voedingsproblemen 
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Amfetamine 



Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  - lager geboortegewicht, lagere apgarscore, ademhalingsproblemen 

- floppy infant syndroom 
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Benzodiazepinen 



Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  - verhoogde kans op miskraam, vroeggeboorte. 

- laag geboortegewicht (ook bij passief roken >3uur per dag) 

- neonataal abstinentiesyndroom (NAS): verhoogde prikkelbaarheid, hogere 

spierspanning, verhoogde zuigbehoefte 

- 4x grotere kans op wiegendood 

- ontwikkelingsproblemen, wellicht 
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Roken 



Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.   
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FAS-Project 

Zwanger & Verslaafd 

https://www.fasproject.nl/film.html


Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.    
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www.alcoholenzwangerschap.nl/negenmaandenniet 

http://www.alcoholenzwangerschap.nl/negenmaandenniet


Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.   
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Advies en melding 

Veilig Thuis 

Advies- en Meldpunt Huiselijk 

geweld en kindermishandeling 

Telefoon: 0800-2000 
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Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.  - Brijder 

- urine controle’s  

- samenwerking 

- ieder gebruik van middelen is schadelijk 

- zorgdragen voor veilige zwangerschap   

- anti-conceptie  
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Samenvatting 



Bullets voeg je toe met de buttons 

‘Lijstniveau’ 

• Niveau 1: subtitel 

• Niveau 2: tekst zonder bullet 

• Niveau 3 t/m 8: tekst met bullets  

Met het pijltje naar links, verlaag je het 

niveau. Met het pijltje naar rechts, verhoog 

je het niveau.     06-23434563 
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Vragen 
Plien Kok/ OGGZ  

e-mail: plien.kok@brijder.nl   

telefoon: 06-13643036  

 

 

Linda Bakker/ Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige  

e-mail: linda.bakker@brijder.nl 

telefoon: 06-23434563 
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