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De	  stichting	  Moedige	  Moeders	  Nederland	  werd	  opgericht	  op	  4	  februari	  2012,	  als	  koepel	  
van	  bestaande	  Moedige	  Moeders	  	  
	  
organisaties.	  	  
	  
Doelstelling	  
	  

1. Realiseren	  van	  een	  landelijk	  dekkend	  netwerk,	  om	  de	  slagvaardigheid	  van	  de	  
Moedige	  Moeder	  organisaties	  in	  hun	  eigen	  werkgebied	  te	  vergroten;	  

	  
2. Signalen	  van	  de	  gevolgen	  van	  druggebruik	  in	  gezinnen	  en	  breder,	  sneller	  bij	  de	  

politiek	  brengen;	  	  
	  

3. Een	  platform	  creëren	  waarin	  de	  Moeders	  elkaar	  steunen	  en	  van	  elkaars	  kennis	  en	  
kunde	  leren;	  

	  
4. Het	  organiseren	  van	  trainingen	  om	  zulks	  te	  versterken	  

samenwerkingsverbanden	  	  
	  
2014	  kenmerkte	  zich	  opnieuw	  door	  een	  aantal	  samenwerkingen.	  Niet	  alleen	  leerden	  de	  
verschillende	  Moedige	  Moeders	  elkaar	  en	  elkaars	  werk	  beter	  kennen,	  als	  bestuur	  
werkten	  wij	  samen	  met	  het	  Landelijk	  Platform	  GGz,	  dat	  naast	  regulier	  overleg,	  een	  groot	  
netwerk	  heeft;	  	  
	  
Sinds	  2013	  is	  er	  contact	  met	  het	  bestuur	  van	  de	  Landelijke	  stichting	  van	  ouders	  en	  
verwanten	  van	  drugsverslaafden,	  LSOVD;	  met	  Marjolijn	  Hazebroek,	  die	  per	  1	  januari	  
2015	  wordt	  opgevolgd	  door	  Jan	  Hermanns.	  
	  
Moedige	  Moeders	  Nederland	  heeft	  met	  EURAD,	  European	  Action	  on	  Drugs,	  een	  policy	  
network	  for	  Prevention,	  Treatment	  and	  Recovery,	  een	  langjarige	  relatie.	  Deze	  
organisatie	  is	  gezeten	  in	  Brussel	  en	  heeft	  in	  tal	  van	  landen,	  waaronder	  Nederland,	  	  
vertegenwoordigers.	  	  
	  
Ook	  bestaat	  er	  een	  samenwerkingsrelatie	  met	  het	  Vlaams	  Platform	  tegen	  Drugs;	  een	  
sterke	  lobby	  partij.	  Daarnaast	  hechten	  wij	  grote	  waarde	  aan	  het	  werk	  van	  twee	  bevlogen	  
longartse,	  TabakNee,	  en	  aan	  het	  werk	  van	  STAP,	  Alcoholbeleid	  en	  preventie,	  van	  Wim	  
van	  Dalen	  en	  zijn	  team.	  Met	  betrekking	  tot	  de	  Alcoholpoli	  van	  het	  Reinier	  de	  Graaf	  
Gasthuis	  (	  Delft)	  hebben	  wij	  grote	  waardering	  voor	  het	  werk	  van	  Nico	  van	  de	  Lely	  en	  
Mireille	  Visser	  en	  hun	  team.	  Sponsoren	  
	  
Het	  Nieuwegein	  Business	  Centre,	  NBC,	  is	  zo	  vriendelijk	  dat	  wij	  bij	  hen	  een	  aantal	  malen	  
per	  jaar	  gratis	  mogen	  vergaderen.	  Voorts	  sponsort	  de	  Rabo	  bank	  ons.	  Daarnaast	  zegden	  
het	  Skanfonds	  en	  het	  Oranjefonds	  giften	  toe	  voor	  het	  doen	  van	  trainingen,	  die	  in	  2015	  
zullen	  plaatsvinden.	  
	  
	  
	  



Bestuur	  
	  
Het	  bestuur	  bestond	  in	  2014	  uit:	  Ans	  van	  Zeeland	  (voorzitter),	  Tiny	  Tol,	  (vicevoorzitter),	  
Alfred	  Lagerweij	  en	  Corrie	  Dupon	  	  
	  
(secretaris),	  Flora	  Mesbah	  (penningmeester),	  John	  van	  Hal	  (lid),	  Piet	  Schurink	  (lid),	  
Jacques	  Groffen	  (adviseur).	  De	  website	  	  
	  
wordt	  onderhouden	  door	  Han	  ten	  Wolde.	  Gestart	  in	  2012,	  ging	  het	  bestuur	  in	  2014	  
steeds	  meer	  als	  team	  werken.	  Er	  zijn	  twee	  	  
	  
werkgroepen:	  training	  en	  politiek.	  De	  koepel	  heeft	  geen	  betaalde	  werknemers.	  Mede	  
door	  afwezigheid	  van	  subsidie,	  zijn	  er	  	  
	  
geen	  reis-‐	  of	  andersoortige	  vergoedingen.	  
	  
Vergaderingen	  
	  
In	  2014	  vonden	  vier	  bestuursvergaderingen	  plaats:	  20	  januari,	  9	  mei,	  21	  juni	  en	  19	  
december.	  Voorts	  tal	  van	  overleg	  via	  	  
	  
verschillende	  media.	  Het	  bestuur	  organiseerde	  vier	  plenaire	  vergaderingen:	  	  
	  
1.	  15	  maart	  in	  Bunschoten-‐Spakenburg	  
	  
2.	  21	  juni	  in	  het	  NBC	  Nieuwegein	  
	  
3.	  27	  september	  in	  het	  NBC,	  Nieuwegein	  
	  
4.	  19	  december	  in	  Vianen.	  	  
	  
Deelnemers	  daaraan	  waren	  Moedige	  Moeders	  uit	  Aalburg,	  Bernheze,	  Edam-‐Volendam,	  
Bunschoten-‐Spakenburg,	  Goeree-‐	  
	  
Overflakkee,	  Hoekse	  Waard,	  De	  Overbrugging-‐Oud-‐Beijerland,	  Bergeijk,	  Nijkerk,	  
Rucphen,	  ’s	  Gravendeel,	  Soest,	  	  
	  
Drimmelen.	  De	  verslavingskliniek	  voor	  jongeren	  Yes	  we	  can	  verzorgde	  tweemaal	  
uitgebreide	  informatie	  over	  hun	  werkwijze	  	  
	  
en	  nazorg.	  
	  
Signalen	  uit	  het	  bestuur	  
	  
Moedige	  Moeders	  organisaties	  opereren	  veelal	  in	  kleinere	  gemeenten.	  In	  de	  grote	  
steden	  ontbreekt	  het	  MM-‐concept	  tot	  heden	  	  
	  
volledig.	  Moedige	  Moeder	  organisaties	  zijn	  bij	  de	  allochtone	  Nederlanders	  volledig	  
afwezig,	  terwijl	  de	  problematiek	  onder	  die	  	  



	  
groepen	  minstens	  zo	  groot	  is.	  Ons	  is	  geen	  vergelijkbare	  organisatie	  van	  allochtonen	  
bekend.	  	  
	  
Signalen	  uit	  de	  plenaire	  vergaderingen	  
	  
·	  De	  nazorg	  na	  verslavingsbehandeling	  is	  vaak	  pover	  geregeld;	  waardoor	  de	  patiënt	  
grote	  kans	  heeft	  terug	  te	  vallen,	  wat	  vaak	  ook	  negatieve	  gevolgen	  heeft	  voor	  het	  systeem	  
rond	  de	  patiënt;	  
	  
·	  Jeugd-‐	  en	  verslavingsinstellingen	  ontberen	  vaak	  codes	  omtrent	  roken,	  drugs	  en	  
alcoholgebruik	  van	  hun	  staf;	  
	  
·	  Veel	  ouders	  kennen	  nog	  steeds	  drugs	  niet	  en	  kunnen	  die	  dus	  bij	  hun	  kinderen	  niet	  
herkennen;	  
	  
·	  Op	  scholen	  –voortgezet	  onderwijs,	  vmbo,	  mbo,	  hbo,	  wo	  [universiteit]-‐	  bestaat	  veelal	  
geen	  enkel	  inzicht	  in	  het	  drugsgebruik	  en	  wordt	  daar	  vaak	  van	  weggekeken	  [argument:	  
het	  is	  een	  individueel	  probleem	  van	  de	  leerling].	  Het	  imago	  van	  de	  scholen	  is	  vaak	  
belangrijker	  dan	  drugproblematiek	  aan	  te	  willen	  pakken	  
	  
·	  De	  samenwerking	  Moedige	  Moeders	  met	  Maatschappelijk	  Werk	  aangaande	  vragen	  
over	  drugs	  is	  nog	  steeds	  slecht.	  	  
	  
MW	  ziet	  MM	  meer	  als	  ervaringsdeskundigen.	  Tendens	  is	  dat	  ‘de	  professionals’	  onderling	  
samen	  werken;	  
	  
·	  Nog	  steeds	  is	  onduidelijk	  wat	  de	  kosten	  van	  verslavingszorg	  zijn,	  evenzo	  de	  resultaten	  
van	  herstel,	  van	  de	  verschillende	  behandelvormen.	  
	  
Alcohol	  is	  na	  18	  jaar	  met	  mate	  geaccepteerd,	  drugs	  zijn	  dat	  niet.	  We	  moeten	  er	  voor	  
waken	  en	  mechanismes	  inbouwen,	  dat	  de	  jeugd	  niet	  blijvend	  verslaafd	  raakt.	  Afmaken	  
opleiding	  &	  inzetbaarheid	  voor	  betaald	  werk,	  inclusief	  het	  mogen	  hebben	  van	  een	  
rijbewijs,	  zijn	  essentiële	  punten.	  Onder	  psychiatrische	  patiënten	  is	  80%	  verslaafd	  aan	  
alcohol	  en/of	  drugs.	  Dat	  aantal	  moet	  omlaag.	  
	  
Er	  is	  in	  Europa	  een	  sterke	  lobby	  voor	  het	  reguleren	  van	  drugs	  en	  in	  het	  verlengde	  
daarvan	  het	  legaliseren	  van	  drugs.	  EURAD	  is	  van	  de	  weinige	  internationaal	  werkende	  
groepen,	  die	  strijden	  voor	  herstel	  georiënteerde	  verslavingsbehandeling	  en	  tegen	  
legalisatie	  van	  drugs.	  	  
	  
Wat	  deed	  het	  bestuur	  in	  2014?	  
	  
·	  Gedurende	  het	  jaar	  hebben	  we	  tal	  van	  fondsen	  aangeschreven;	  
	  
·	  In	  2014	  besloot	  VWS,	  mede	  in	  het	  kader	  van	  de	  bezuinigingen,	  in	  de	  hele	  zorg,	  langer	  
durende	  behandelingen	  in	  te	  korten,	  	  
wat	  voor	  de	  verslavingszorg	  resulteerde	  in	  meer	  ambulantisering	  en	  verkorting	  van	  de	  
klinische	  verslavingsprogramma’s	  	  



	  
tot	  maximaal	  6	  maanden.	  Dit	  heeft	  ernstige	  consequenties	  voor	  de	  behandeling	  van	  
verslaafden	  met	  een	  zwaardere	  	  
	  
problematiek.	  Hierover	  maken	  we	  ons	  zorgen;	  
	  
·	  16	  januari	  2014	  stelde	  VWS	  een	  5-‐tal	  vragen	  aan	  Zorginstituut	  Nederland	  te	  Diemen,	  
verzoek	  om	  advies	  van	  de	  	  
	  
behandeling	  van	  de	  verslavingszorg,	  alcohol	  en	  drugs,	  in	  de	  GGZ;	  de	  brief	  van	  VWS,	  DG	  
Curatieve	  Zorg,	  aan	  de	  voorzitter	  van	  	  
	  
de	  Raad	  van	  Bestuur,	  beantwoording	  voor	  eind	  mei	  2014.	  
	  
·	  Een	  heel	  circus	  van	  overleg	  werd	  door	  ZiN	  opgestart	  om	  hier	  eenduidige	  antwoorden	  
op	  te	  geven.	  Moedige	  Moeders	  Nederland	  	  
	  
werd	  hiervoor	  niet	  uitgenodigd.	  Wij	  hoorden	  ervan	  via	  het	  LPGGz.	  Het	  bestuur	  besloot	  
separaat	  en	  direct	  aan	  VWS	  te	  willen	  	  
	  
reageren,	  bij	  brief	  dd	  26	  mei	  2014,	  temeer	  daar	  onze	  opmerkingen	  anders	  volledig	  
waren	  weggevaagd.	  Zelf	  reageerde	  	  
	  
Zorginstituut	  Nederland	  pas	  op	  13	  oktober	  2014,	  waarbij	  alle	  separate	  22	  reacties,	  
waaronder	  die	  van	  ons,	  waren	  bijgevoegd.	  	  
	  
Deze	  moeten	  in	  debat,	  in	  2015,	  in	  de	  2e	  Kamer	  leiden	  tot	  nieuwe	  vormen	  en	  regels	  van	  
verslavingsbeleid	  en	  uitvoering.	  
	  
·	  20	  januari	  had	  het	  bestuur	  een	  gesprek	  met	  D’66	  kamerlid	  Magda	  Berndsen.	  D’66	  is	  
voor	  legalisatie	  van	  drugs;	  
	  
·	  31	  januari	  2014	  publiceerden	  de	  burgemeesters	  van	  Heerlen,	  Depla	  en	  Eindhoven,	  Van	  
Gijzel	  en	  wethouder	  Everhardt	  van	  Utrecht	  het	  Manifest	  Joint	  Regulation,	  met	  de	  
onderbouwing	  om	  drugs	  lokaal	  te	  gaan	  verbouwen.	  Het	  bestuur	  schreef	  –in	  	  
	  
februari-‐	  een	  reactie,	  gericht	  aan	  de	  fracties	  in	  de	  2e	  kamer,	  aan	  de	  Ministers	  van	  VWS	  
en	  V&J,	  cc	  EMCDDA,	  INCB,	  EURAD.	  	  
	  
Daarop	  werden	  we	  –in	  mei-‐	  door	  Everhardt	  uitgenodigd	  voor	  gesprek,	  wat	  onze	  
standpunten	  =geen	  legalisatie,	  stop	  het	  gedogen	  	  
	  
van	  drugs-‐	  niet	  deed	  veranderen.	  
	  
·	  Op	  2	  februari	  en	  16	  oktober	  vond	  het	  Algemeen	  Overleg	  plaats,	  over	  het	  Coffeeshop	  
Beleid,	  in	  het	  gebouw	  van	  de	  Tweede	  Kamer,	  in	  aanwezigheid	  van	  de	  Minister	  V&J	  en	  de	  
Staatsecretaris	  VWS.	  De	  regering	  blijft	  op	  het	  standpunt	  het	  huidige	  gedoogbeleid	  drugs	  
wordt	  gehandhaafd.	  Wij	  woonden	  beide	  sessies	  bij	  en	  hadden	  door	  interventie	  van	  de	  
CDA	  fractie	  een	  gesprek	  met	  de	  Minister	  V&J,	  op	  4	  april.	  Het	  bestuur	  stelt	  de	  harde	  



houding	  van	  Minister	  Opstelten	  zeer	  op	  prijs!	  Feitelijk	  moet	  het	  woord	  ‘gedogen’	  uit	  de	  
Nederlandse	  taal	  worden	  geschrapt.	  
	  
·	  Op	  4	  februari,	  6	  mei,	  9	  september,	  11	  november	  vonden	  bijeenkomsten	  plaats	  van	  het	  
Landelijk	  Platform	  van	  GGZ,	  (LPGGz).	  	  
	  
Dit	  is	  een	  nuttig	  forum	  om	  gelijkgestemde	  organisaties	  te	  ontmoeten	  en	  te	  vernemen	  
welke	  procedures	  spelen.	  We	  bezochten	  tevens	  de	  kerstborrel	  op	  17	  december.	  
	  
·	  In	  maart	  schreven	  we	  een	  boekbeschrijving	  van	  ‘De	  Alcoholvrije	  Puber,	  door	  	  Nico	  van	  
de	  Lely	  [Alcohol-‐poli	  oprichter	  Reinier	  de	  Graaf	  Gasthuis,	  Delft],	  Mireille	  Visser,	  Delft	  en	  
Joke	  Ligterink.	  
	  
·	  Op	  4	  april	  hadden	  we	  een	  gesprek	  met	  het	  PvdA	  kamerlid	  Marith	  Rebel,	  tevens	  
huisarts.	  Zij	  is	  niet	  overtuigd	  van	  het	  niet	  reguleren	  van	  drugs,	  maar	  volgt	  het	  door	  PvdA	  
afgesproken	  beleid	  uit	  het	  Regeerakkoord.	  
	  
·	  Op	  4	  april,	  later	  die	  middag,	  vond	  een	  gesprek	  plaats	  op	  het	  Ministerie	  V&J,	  i.p.v.	  met	  de	  
minister,	  met	  hoge	  ambtenaren	  en	  de	  beleidsmakers	  aangaande	  drugs,	  van	  V&J	  en	  VWS,	  
om	  de	  knelpunten	  die	  Moedige	  Moeders	  en	  EURAD	  ervaren	  op	  dat	  niveau	  te	  ventileren.	  
	  
·	  Voorbereidingen	  voor	  de	  te	  houden	  empowerment	  trainingen	  voor	  de	  moeders,	  door	  
Hogeschool	  Arnhem-‐Nijmegen	  werden	  in	  gang	  gezet.	  
	  
·	  Op	  4	  november	  vierde	  MM	  Bunschoten-‐Spakenburg	  haar	  10	  jarig	  bestaan.	  
	  
·	  Op	  20	  november	  vierden	  Moedige	  Moeders	  Volendam	  hun	  10	  jarig	  bestaan,	  met	  het	  ten	  
doop	  houden	  van	  het	  boek	  Dagboek	  van	  een	  drugsdode.	  Het	  is	  een	  aanklacht	  tegen	  het	  
huidige	  Nederlandse	  drugsbeleid,	  ook	  van	  deze	  regering.	  
	  
·	  Op	  4	  december	  vond	  een	  bezoek	  plaats	  van	  het	  Europarlement,	  bij	  de	  Euro	  
Parlementariërs	  Lambert	  van	  Nistelrooij	  en	  Jeroen	  Lenaers,	  van	  de	  EVP-‐groep.	  Wij	  
noemen	  zaken	  waar	  we	  hard	  tegenaan	  lopen..	  Van	  Nisterooy	  noemt	  dat	  EURAD	  het	  
juiste	  vehikel	  is	  om	  vragen	  te	  stellen	  aan	  het	  Europese	  Commissie;	  voorts	  dat	  Nederland	  
in	  2016	  voorzitter	  is	  van	  de	  Europese	  Commissie;	  mogelijk	  ook	  het	  moment	  om	  
beleidswijzigingen	  te	  verkrijgen,	  met	  druk	  van	  andere	  EU	  landen.[in	  te	  steken	  bij	  
EURAD].	  
	  
·	  Het	  bestverkochte	  boek	  van	  2014	  heeft	  als	  titel	  ‘Kieft’,	  de	  bekende	  voetballer,	  het	  relaas	  
van	  zijn	  bittere	  strijd	  tegen	  zijn	  verslaving.	  


