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De tip van
Dominique
Dominique Kuipers is
leefstijlcoach in Hilversum en 
Loosdrecht. Zij ondersteunt 
mensen die gezonder willen 
leven. Op deze pagina geeft 
zij de komende weken tips 
voor een gezonde leefstijl.

Deze week: Bewust
patronen doorbreken

90 procent van ons gedrag
bestaat uit vaste patronen. 
Voor je het weet zit je weer op 
de bank met die zak chips, dat 
wijntje of een sigaretje. Om je 
gedrag te veranderen moet je 
bewust je patronen doorbreken. 
Om een patroon te herkennen 
kun je een dagboek bijhouden. 
Maak een lijst van de momenten 
waarop je rookt of drinkt en
probeer daar de reden bij te
bedenken. Dat kan zijn het nemen
van een pauze, een gewoonte
als je ’s ochtends opstaat, 
verveling of stress. Je kunt 
daarnaast een lijst maken met 
alternatieven voor die sigaret of 
dat glaasje alcohol. 
Als je bijvoorbeeld een sigaret 
rookt als je een pauze neemt. 
Zorg dan dat, als je stopt met 
roken, je die vijf minuten pauze 
nog steeds inplant. In plaats van 
een sigaret kun je dan een kopje 
koffi e of thee nemen of even 
naar buiten gaan. Drink je altijd 
op de vrijdagmiddagborrel, zorg 
dan dat je daar een tijdje niet 
heengaat. Of spreek met jezelf 
af dat je wel gaat maar geen 
alcohol neemt. 
Je leeft in patronen en doet veel 
dingen automatisch. Door uit je 
comfortzone te komen en dingen 
anders te doen, train je jezelf om 
die patronen te doorbreken.
www.dominiqueleefstijlcoach.nl

Kelly Roelofs geeft voorlichting
op scholen over verslaving

“Niemand verwacht 
dat je verslaafd raakt”
“Een verslaafde is niet altijd een junkie op straat, die er
onverzorgd uitziet”, legt Kelly Roelofs uit.
Als ervaringsdeskundige geeft zij, voor de stichting Be Aware,
voorlichting over verslaving aan jongeren, ouders en docenten.
“Het gaat om verslaving in de breedste zin van het woord. 
Dat kan zijn aan alcohol, roken, drugs, tot aan gamen,
telefoon en eetstoornissen. We willen jongeren bewust
maken van de gevolgen van verslaving.” Alle voorlichters 
van Be Aware zijn ervaringsdeskundigen. “Zo willen we
verslaafden een gezicht geven en over het onderwerp
kunnen praten. Zodat jongeren gaan nadenken over het
onderwerp verslaving en andere keuzes kunnen maken.”

Meer informatie: www.stichting-be-aware.nl

over waarom jongeren willen 
gebruiken.” 

Goede voorbeeld
Het voorbeeld thuis speelt ook 
een grote rol. “Wij laten onze 
kinderen zelf in een wereld 
opgroeien waarbij het normaal 
is dat de alcohol rijkelijk vloeit. 
Maar drink je af en toe een 
wijntje in het weekend, dan laat 
je zien dat het iets speciaals is.”
Het is ook belangrijk om als 
ouder duidelijk je grenzen aan 
te geven. “Als je kind rookt, 
zeg dan dat dat thuis niet mag. 
Anders is er geen rem en gaat je 
kind steeds meer gebruiken.
Zo is dat ook met alcohol.
Elk glas alcohol dat je kind niet 
drinkt scheelt. Ouders denken 
vaak dat ze hun beter thuis
kunnen laten drinken. Maar dat 
is fi ctieve controle die ouders
denken te hebben. Thuis drinken
jongeren namelijk niet de 
hoeveelheid alcohol waarbij het 
uit de hand loopt. Probeer als 
ouders de leeftijdsgrens van 18 
of zelfs 21 jaar aan te houden.
Die leeftijdsgrens is er niet 
om jongeren te plagen. Het is 
ingesteld omdat bewezen is hoe 
schadelijk alcoholgebruik is voor 
het jongerenbrein, dat nog aan 
het ontwikkelen is tot het 25ste 
levensjaar.”

het ontwikkelen is, hebben
jongeren een grotere kans op 
een verslaving. Ze zijn hun
emoties nog aan het ontwikkelen
en vormgeven. Wat doe je
bijvoorbeeld als je blij bent, of 
als je verdrietig bent of stress
hebt? Als je altijd aan het gamen
bent, of je dempt je emoties 
met blowen dan verhoog je de 
kans op een verslaving.”

Groepsdruk
Ook in Wijdemeren is verslaving 
onder jongeren een serieus
probleem. Nieuwgierigheid, 
problemen en vrienden zijn,
volgens Roelofs, de meest
belangrijke redenen om te gaan
gebruiken. “Het is heel belangrijk
om met je kind te praten over 
de groepsdruk die ze ervaren. 
Wat kan je kind bijvoorbeeld 
zeggen als iedereen naar de 
koffi eshop wil, of als iedereen 
alcohol wil drinken? In de klas 
hebben we het daarover en
proberen we de tips uit de
kinderen zelf te laten komen.” 

In gesprek blijven
Roelofs geeft aan dat het heel 
belangrijk is om met je kind in 
gesprek te blijven. “Laat je kind 
weten dat hij bij jou terecht kan. 
Veel ouders praten met hun 
jongeren over wat de gevolgen 
van drugs zijn, maar gaan niet 

Zelf raakte Roelofs op haar 
23ste verslaafd aan cocaïne.
“Dat begon uit nieuwsgierigheid.
Ik had helemaal niets met drugs, 
maar ik had een partner die al 
heel lang gebruikte. Ik wilde 
weten waarom hij dat deed, 
dus probeerde ik het een keer. 
Het gaf me een fi jn gevoel en ik 
dacht dat ik zo nu en dan best
wel op een feestje kon gebruiken.
Maar op een gegeven moment 
is het niet alleen maar op een 
feestje en gebruikte ik elk
weekend.” Inmiddels is ze
14 jaar clean.

Puberbrein
Voor Be Aware geeft Roelofs 
nu voorlichting op middelbare 
scholen. In de klas vertelt ze 
wat een verslaving is, wat het 
doet met je leven en vooral wat 
je zelf kunt doen om het niet 
zover te laten komen. “Niemand 
verwacht dat je verslaafd raakt. 
Omdat het puberbrein nog aan 
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