1a

Hulpmiddelen
kaart

Wat is risicovol middelengebruik en
hoe stellen we het vast? SMA (§4.2)
X 
Stel

via SMA vast of het middelengebruik dermate risicovol is dat verdere diagnostiek en monitoring
nodig is. Omvang van het gebruik, rekening houdend met de leeftijd.
NB: tot en met 12 jaar is elk gebruik (inclusief tabak) risicovol

Aantal keer middelen gebruikt:

Afgelopen maand (0-30)

Maand daarvoor (0-30)

______

______

2.
Hoeveel dagen dronk je 1 of 2 glazen alcohol?

______

______

3. Hoeveel dagen dronk je 3 of 4 glazen alcohol?

______

______

4.
Hoeveel dagen dronk je 5 of meer glazen alcohol?

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

Alcohol
1. Hoeveel


dagen dronk je geen alcohol?

Tabak
5. Hoeveel dagen rookte je (sigaretten, shag, e.d.)?
Cannabis
6.
Hoeveel dagen gebruikte je cannabis (hasj, wiet, e.d.)?
Andere drugs
7. Hoeveel dagen gebruikte je een andere drug?


(cocaïne, amfetamines (speed), XTC, GHB, paddos, heroïne)

8.

Hoeveel dagen gebruikte je geen enkel middel?
(d.w.z. geen alcohol, cannabis of andere drugs
(dus uitgezonderd tabak))

1. Wanneer is de omvang van het gebruik risicovol?
Adolescenten 13 t/m 15 JAAR:
SMA SCREENINGSLIJST

Adolescenten 16 t/m 18 JAAR:
SMA SCREENINGSLIJST

Alcohol

Alcohol

ȲGDJHQLQGHPDDQGRIJOD]HQDOFRKRO

(12)

ȲGDJHQLQGHPDDQGRIJOD]HQDOFRKRO 

ȲGDJHQLQGHPDDQGȲJOD]HQDOFRKRO

(12)

PHLVMHVȲGDJHQLQGHPDDQGȲJOD]HQDOFRKRO

(12)

MRQJHQVȲGDJHQLQGHPDDQGȲJOD]HQDOFRKRO (12)

Overige drugs

Cannabis

ȲGDJHQPDDQGJHEUXLNW

ȲGDJHQPDDQGJHEUXLNW



(12)

Overige drugs
ȲGDJHQPDDQGJHEUXLNW
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MRQJHQVȲGDJHQLQGHPDDQGJOD]HQDOFRKRO (12)

Cannabis
ȲGDJHQPDDQGJHEUXLNW

(12)
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Geen enkel middel

1b

Hulpmiddelen
kaart

Wat is risicovol middelengebruik en
hoe stellen we het vast? CRAFFT (§4.2)
X 
Stel

via CRAFFT vast of het middelengebruik dermate risicovol is dat verdere diagnostiek en
PRQLWRULQJQRGLJLV0RWLHYHQRPVWDQGLJKHGHQHQJHYROJHQYDQKHWPLGGHOHQJHEUXLNb

Heb je ooit in een auto of op een brommer of scooter gezeten die bestuurd werd door
iemand (inclusief jij zelf) die onder invloed was, of alcohol of drugs had gebruikt?
Gebruik


ja / nee

je wel eens alcohol of drugs om je te ontspannen, om je beter over jezelf te
voelen, of om erbij te horen?

ja / nee

Gebruik je wel eens alcohol of drugs als er geen anderen bij zijn, als je alleen bent?

ja / nee

Vergeet


ja / nee

je wel eens dingen die je gedaan hebt terwijl je alcohol of drugs gebruikte?

Zeggen je familie of vrienden wel eens tegen je dat je je alcohol- of drugsgebruik zou
moeten verminderen?

ja / nee

Ben je ooit in de problemen gekomen terwijl je alcohol of drugs gebruikte?

ja / nee

Wanneer zijn motieven en gevolgen risicovol?
Als je op een of meerdere van deze vragen ja antwoord, dan zijn de motieven en gevolgen risicovol.
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Scoort een jeugdige binnen de jeugdhulp op minstens één van beide
instrumenten (SMA/CRAFFT) boven één of meer drempelwaarden,
dan moet een gedragswetenschapper, arts of psychiater met
verslavingsdeskundigheid worden ingeschakeld.

XZie voor in te zetten interventies hulpmiddelenkaart 2 en 3
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1c

In hoeverre is de jeugdige in staat om het eigen gedrag te
beïnvloeden?

Kennis en begrip van de gevolgen van het
gebruik

Wat weet de jeugdige over de gevolgen van het gebruik? Begrijpt
hij alle informatie?

Zelfregulerende vaardigheden

Welke vaardigheden (zoals iets anders gaan doen) heeft de
jeugdige om het hoofd te bieden aan de verleiding? Kan hij deze
vaardigheden in verschillende omstandigheden toepassen?

Weten en begrijpen wat te doen om te
veranderen

Wat weet de jeugdige over veranderingsstrategieën en de
hulpbronnen die daarbij kunnen worden gebruikt? In hoeverre
begrijpt hij deze informatie en kan hij deze in verschillende
omstandigheden toepassen?

Gelegenheid, omgeving

Welke omgevingskenmerken werken bevorderend of
belemmerend?

Beschikbaarheid van alcohol en drugs

Hoe gemakkelijk zijn alcohol of drugs verkrijgbaar? Kan de
jeugdige ze betalen?

Triggers in de omgeving die aanzetten tot
gebruik

Ervaart de jeugdige triggers in de omgeving die aanzetten tot
gebruik (zoals middelengebruik door ouders of vrienden)?

Kenmerken van de omgeving die aanzetten
tot gedragsverandering

Welke omgevingskenmerken zetten aan tot gedragsverandering
(zoals middelenbeleid op en rond de school of op de werkplek)?

Motivatie

Wat zijn motiverende factoren voor gedragsverandering?

Ideeën over de voor- en nadelen van
verslavingsgedrag

Welke ideeën heeft de jeugdige over de voor- en nadelen van
verslaving(sgedrag)? Hoe uitgesproken zijn deze?

Positieve kanten van verslaving(sgedrag)

Wat zijn de positieve kanten van verslaving(sgedrag)? Denk aan het
HHFWGHURHVVRFLDOHVWDWXVI\VLHNHHHFWHQ

Negatieve kanten van verslaving(sgedrag)

Wat zijn de negatieve kanten van het verslaving(sgedrag)? Denk
aan verminderde gezondheid, in aanraking komen met justitie,
bijwerkingen.

Behoeftebevrediging door middelengebruik

Aan welke behoefte voldoet het gebruik van het middel (zoals het
bestrijden van angst, depressie, verveling, eenzaamheid, onrust)?
Of gebruikt de jeugdige het middel om ontwenningsverschijnselen
tegen te gaan?

3RVLWLHYHHHFWHQYDQDQGHUHDFWLYLWHLWHQ
dan middelengebruik

:DW]LMQGHSRVLWLHYHHHFWHQYDQDQGHUHDFWLYLWHLWHQGDQ
middelengebruik (denk aan sport, sociale contacten, school)? In
KRHYHUUHFRQȵLFWHUHQGH]HPHWKHWPLGGHOHQJHEUXLN"

Ervaren identiteit/zelfbeeld

Hoe ervaart de jeugdige de eigen identiteit? Heeft hij een positief
zelfbeeld? Welk gevoel heeft hij daarbij?

Ervaren identiteit/ zelfbeeld versus
verslavingsgedrag

Welke invloed heeft het verslavingsgedrag op het ervaren
zelfbeeld? Welke gevoelens heeft de jeugdige hierbij?
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Vaardigheden

Hulpmiddel
Hulpmiddelen
kaart

(§4.4)
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