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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;
5. Via internationale kontakten zicht krijgen en beïnvloeding op drugsbeleid in Nederland.
Lokale Moedige Moeders
In 2015 waren de volgende Moedige Moeders afdelingen actief:
Deelnemers daaraan waren Moedige Moeders uit Aalburg, Bergeijk, Bernheze, Bunschoten-Spakenburg,
Drimmelen, Edam-Volendam, Goeree-Overflakkee, Groningen, Hoekse Waard, Lisse, Nijkerk, OudBeijerland [De Overbrugging], Rucphen, Soest,
Samenwerkingsverbanden
Het jaar 2015 kenmerkte zich opnieuw door een aantal externe samenwerkingen en naaste contacten.
1. In het Landelijk Platform GGz, nemen we deel in het kwartaaloverleg.
2. Sinds 2013 heeft het bestuur contact met het bestuur van de Landelijke Stichting van Ouders en Verwanten
van Drugsverslaafden, LSOVD. Zij bestaan al langer en bestrijken feitelijk dezelfde doelgroep. In 2015
spraken we over verdergaande samenwerking, maar we konden niet tot overeenstemming komen.
3. Moedige Moeders Nederland heeft al lang contact met EURAD, European Action on Drugs, een policy
network for Prevention, Treatment and Recovery, in Brussel. Sinds mei 2015 [doorlopend in 2016-2017]
nam de secretaris van Moedige Moeders, Alfred Lagerweij, tevens lid van EURAD, deel in het Erasmus +
Project (2014-1-TR01-KA204-013144). Andere partners zijn het Turkse Green Crescent [in het Turks
Yesilay], de Turkse overheid, Dianova in Portugal, Nationale Tabak en Alcohol Controle Coalitie,
NTAKK in Litouwen. Lagerweij benadrukt in dit programma het belang van de ouders.
4. Sinds 2014 is contact met het Vlaams Platform tegen Drugs; een sterke lobby partij in Belgie.
5. Wij volgen het werk van de Stichting TabakNee, van twee bevlogen longartsen.

6. Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, STAP, van Ir. Wim van Dalen en zijn team zijn
gewaardeerde contacten. STAP lobbyde, met anderen vele jaren om de leeftijd start alcohol op 18 jaar te
brengen. Maar ook op dit vlak, inzake preventie en beleid, is nog veel werk te verzetten.
7. Alcoholpoli, in het Reinier de Graaf Gasthuis ( Delft). Het werk van Nico van de Lely en Mireille Visser
en hun team.
8. Stichting Coke van Jou. Ze zijn een steunpunt voor partners, familie en vrienden van verslaafden.
Sponsoren
Het Nieuwegein Business Centre, NBC, was opnieuw in 2015 zo vriendelijk te faciliteren, dat wij gratis bij
hen mochten vergaderen. Voorts sponsort de Rabo Bank in Waterland ons. Daarnaast zegden het Skanfonds
[per 1.1.16 Kansfonds] en het Oranjefonds giften toe. Via de subsidie van het Skanfonds zijn trainingen, met
een terugkomdag, gegeven door de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), aan groepen moedige moeders,
met twee trainers en een acteur. De toezegging van Oranjefonds zullen gaan uitvoeren op basis van de
resultaten van de training, om zo een helder beeld te hebben van de behoeften.
Bestuur
Het bestuur bestond in 2015 uit: Ans van Zeeland (voorzitter), Tiny Tol, (vice-voorzitter), Alfred Lagerweij
en Corrie Dupon (secretaris), Flora Mesbah (penningmeester), John van Hal (lid), Piet Schurink (lid),
Jacques Groffen (adviseur).. Er zijn twee werkgroepen: training en politiek. De koepel heeft geen betaalde
werknemers. De website wordt onderhouden door Han ten Wolde.
Vergaderingen
In 2015 vonden vijf bestuursvergaderingen plaats: 14 februari, 27 maart, 31 augustus, 10 oktober, 28
november. Het bestuur organiseerde 3 plenaire vergaderingen: 14 februari, 6 juni, 28 november, alle in NBC
Nieuwegein.
Signalen uit het bestuur
a. Moedige Moeders organisaties opereren veelal in kleinere gemeenten. In de grote steden ontbreekt het
MM-concept tot heden volledig. Daarin is met name actief de stichting Coke van Jou, die focust op
verwanten van verslaafden.
b. Moedige Moeder organisaties zijn bij de allochtone Nederlanders nagenoeg volledig afwezig, terwijl de
problematiek onder die groepen minstens zo groot is. Ons is geen vergelijkbare organisatie van allochtonen
bekend. Naar aanleiding van artikelen in De Volkskrant over de Turkse gemeenschap en
verslavingsproblematiek deden we een poging via de gemeente Tilburg tot de oprichting van een specifieke
Moedige Moeders afdeling te komen, maar dit is van de zijde van de gemeente ‘genegeerd’.
c. Het is Moedige Moeders gebleken dat bij de inburgering van vluchtelingen, het aspect ‘gedogen drugs en
druggebruik door jongeren’ volledig ontbreekt. Daarmee bestaat het risico dat jonge vluchtelingen in
Nederland verslaafd kunnen raken. Daar zijn al voorbeelden van. De methodiek van gedogen is sowieso
moeilijk uitlegbaar.
d. Sinds 2014 loopt langs verschillende wegen, de drugslobby om cannabis te willen legaliseren. Dit moet
volgens ons mogelijk uitmonden in actie pro-legalisatie van drugs, tijdens de komende UNGASS
vergadering in 2016. Als bestuur hebben we diverse reacties verzonden.
‘’The UN General Assembly will hold a Special Session (UNGASS) on drugs in April 2016. This Special
Session will be an important milestone in achieving the goals set in the policy document of 2009
"Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation towards an Integrated and
Balanced Strategy to Counter the World Drug Problem", which defined action to be taken by Member
States as well as goals to be achieved by 2019.’’
Algemeen
Alcohol is na 18 jaar nog steeds met mate geaccepteerd, drugs zijn dat niet. Saillant is het bericht uit
Engeland, waar momenteel grote schade is door alcoholmisbruik, in een spoor van diabetis-ziekte en diverse
soorten kanker, met namen in de klasse van lage inkomens. In Nederland moeten we voor iets dergelijks
waken en mechanismes inbouwen. Focus moet liggen op het afmaken van de opleiding & de inzetbaarheid
voor betaald werk, inclusief het kunnen hebben van een rijbewijs. Onder psychiatrische patiënten is 80%
verslaafd aan alcohol en/of drugs. Alle percentages moeten 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. Moedige Moeders Nederland is lid van EURAD en in
Nederland actief tegen het reguleren van drugs.

Signalen uit de plenaire vergaderingen
• De nazorg na verslavingsbehandeling is vaak pover geregeld; waardoor de vaak jonge patiënt grote
kans heeft terug te vallen. De programma’s zijn te kort voor succesvolle behandeling. Nazorg
ontbreekt veelal.
• Jeugd- en verslavingsinstellingen ontberen vaak gedragscodes van hun staf, omtrent roken, drugs en
alcoholgebruik. Veel jongeren kampen met een verslaving boven hun specifieke problematiek.
• Het gebruik van GHB(gamma-hydroxyboterzuur) op het platteland neemt zware vormen aan.
Deze signalen zijn opgepakt in de vorm van het onderzoek 'Politie en GHB-problematiek op het
platteland'(van 25.1.16)
• Veel ouders herkennen drugs niet. Dus kunnen ze sluipende verslaving niet bij hun kinderen
herkennen;
• Op scholen –voortgezet onderwijs, vmbo, mbo, hbo, wo[universiteiten]- bestaat veelal geen sluitend
inzicht in het drugsgebruik. Het imago van de scholen is nog steeds belangrijker dan de actie om de
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
na verslavingsbehandeling, van de verschillende behandelvormen. Daarom hechten wij grote
waarde aan de Pilot van de grootste zorgverzekeraar Achmea Zilveren Kruis hieromtrent, die in
2016 en 2017 plaats vindt.
Wat deed het bestuur in 2015?
• Gedurende het jaar hebben we tal van fondsen aangeschreven. Het Skanfonds en het Oranjefonds hebben
positief gereageerd.
• In februari 2015 deden we een poging deelnemer te worden in het Civil Society Forum on Drugs 20152017, waarvoor we in juni een afwijzing kregen. Toch blijft de ambitie ook meer internationaal aandacht
te vragen voor de zorgen van ouders van verslaafden, ook al omdat deze problematiek ook buiten
Nederland speelt en er leerpunten over en weer zijn.
• In 2014 besloot VWS, mede in het kader van de bezuinigingen, in de hele zorg, langer durende
verslavingsbehandelingen in te korten, in meer ambulantisering en verkorting van de klinische
verslavingsprogramma’s. Dit heeft ook in 2015 ernstige consequenties voor de behandeling van
verslaafden met een zwaardere problematiek. Daarover schreven we brieven naar VWS.
• 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 en de achterdeur van de coffeeshops te reguleren. Daarop volgden in 2015 meerdere
verzoeken van gemeenten, alvast met experimenten voorafgaande aan de definitieve besluitvorming, te
beginnen. We schreven deze gemeenten –Tilburg, Breda, Rotterdam- aan en ontvingen antwoorden.
• In april bezochten we het kamerlid Bruins Slot (CDA) en noemden onze wens van een grootschalig
onderzoek naar het huidige drugsgebruik onder jongeren. Alsmede weerbaarheidtraining voor alle
kinderen op de basisschool (groep 7/8) verplicht te stellen.
• Eveneens in april werd het kabinet via een CDA-motie (Oskam) opgedragen, gemeenten geen ruimte te
geven om te gaan experimenteren met legale wietteelt. Het werd ervaren als een flinke streep door de
rekening. Wij zien dit als een groot succes, omdat wij meenden en menen, gelet op vele eerdere
experimenten in Nederland, er geen weg meer terug is.
• Uit onverwachte hoek, van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, onder leiding van Pieter van
Vollenhoven, dook een Discussienota op, die pleitte voor legalisering van drugs. Wij reageerden met een
brief dd 20.5.15.
• In april en mei 2015 gaf de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, HAN, twee trainingen gesprekstechniek:
Luisteren, samenvatten, doorvragen. Altijd navragen, nooit aannemen. Denken in kwaliteiten. Weg van
oordelen, meningen, adviezen geven. Een derde sessie zal in 2016 plaats vinden in deze of een iets
gewijzigde vorm.
• In september maakte het bestuur de landelijke folder.
• Op 10 oktober 2015 namen we deel aan het grensoverschrijdende Symposium ‘Drugs kennen geen
grenzen’, te Baarle Nassau. Burgemeesters in Brabant en in De Kempen maken zich grote zorgen over
het huidige drugsbeleid.
• 23.10.15 brief aan de Minister President. Onderwerp: stop het gedoogbeleid drugs. Beantwoording via
VenJ 27.11.15 met het rijksbeleid van geen gewijzigd beleid in deze regeerperiode.
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13.11.15namen we deel aan het door LPGGz georganiseerde symposium ‘van kwaliteit verzekerd’,
subtitel ‘inkopen op kwaliteit vanuit oogpunt van clienten en familie.’
Op 3 november berichtte Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) dat hij ouders wil helpen om met hun
kinderen te spreken over drugs. Dat staat in de beleidsvisie drugspreventie die hij op 3 november 2015
aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. We gaan kijken, hoe dit wordt ingevuld.
Op 21 december waren we aanwezig bij de plechtigheid ter gelegenheid van het overlijden van de zoon
van een van de moedige moeders.
Naar aanleiding van de VNG Discussie Nota ‘Failliet van het gedogen, op weg naar een
Cannabiswet’, van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, d.d. 30.11.15; toekomst gedoogbeleid
drugs, schreven we een reactie naar de Directieraad van de VNG, d.d.1.1.2016.

