NATIONALE ANTI - DRUGS RAAD

NAR infoblad

10e Editie, 2016

Het 2e NATIONAAL HUISHOUDONDERZOEK
MET BETREKKING TOT DRUGS
Op 22 april 2016 vond in het
Surinaams Olympisch Centrum de presentatie plaats van
het 2e Huishoudonderzoek.
De uitvoering lag in handen
van het Bureau Nationale
Veiligheid.
De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) verstrekte zowel technische als ls
financiele ondersteuning.
Het onderzoek vond plaats in
alle 10 districten van ons land
en de leeftijd van de respondenten was gesteld tussen 12 –
65 jaar.
Vierduizend huishouden
werden geselecteerd voor
deelname aan deze suvey.

Alle aanwezigen benadrukten
het belang van evidence based
onderzoek voor het anti drugs beleid.
De sprekers waren:
1.
Dhr. Dompig - vertegenwoordiger van
het Bureau Nationale
Veiligheid;

2.

3.

4.

Mevr. Robinson vertegenwoordiger van de Organisatie van Amerikaanse
Zaken;
Mevr. B. Truideman vertegenwoordiger van het
Ministerie van Volksgezondheid;
Dhr. D. Mathoera voorzitter van de Nationale
Anti– drugs Raad(NAR).

De consultant Mevr. E .van Stroo
is aangetrokken door de OAS ter
finalisering van het onderzoeksrapport, presenteerden de resultaten van dit onderzoek.
Mevr. M. Bunwaree van het
Uitvoerend Bureau van de Nationale Anti - drugs Raad ( UBN)
presenteerde de data van behandelcentra in ons land.

Inside this issue:

door 45.0% voor het afgelo- 2e Nationale Huishoudonderzoek
pen jaar en 30.1% hebben
het de afgelopen 30 dagen
“ I am Special”
gebruikt.

Meer mannen dan vrouwen
gebruiken alcohol.

Preventieprogramma “I am Special”
In 2016 is Stichting Liefdevolle Handen van
start gegaan met haar Jongeren Preventie
Programma “I am Special”.

Dit programma is een informatief, interactief, karaktervormend en uitdagend programma speciaal voor jongeren in de
leeftijdklasse 11 tot 18 jaar.
Het is bestemd voor zowel de scholen van
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Voor de mannen zijn de
percentages als volgt: 70.8%
die het ooit gebruikt heeft,
56.7 % het afgelopen jaar
en 41.9% heeft de afgelopen
30 dagen gebruikt.

De meest gebruikte drug volgens
het 2e Huishoudonderzoek is
alcohol gevolgd door tabak en
marihuana.
Bij de vrouwen is het alco60.2% van de respondenten heeft
holgebruik respectievelijk
ooit alcohol gedronken gevolgd
50.6%, 34.5% en 19.5%.

Deze stichting werkt op het gebied van preventie nauw samen met het Uitvoerend Bureau van de Nationale Anti drugs Raad
(UBN). Het doel van deze stichting is het
begeleiden en opvangen van vrouwen en
meisjes met psychosociale en maatschappelijke problemen.
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Indruk van de preventieactiviteiten.

het Gewoon Lager Onderwijs (GLO)
als de scholen op het Voortgezet
Onderwijs Junioren (VOJ) niveau. Tevens wordt het toegepast binnen en
buiten het schoolproces. Het accent is

Dhr. Mathoera en dhr. Dompig
bereiden zich voor op de meeting.

niet alleen gericht op preventie, maar
ook op vroege interventie. Het programma bestaat uit 6 modules (32 preventielessen).
In 2016 is een pilot van dit programma
gestart op een GLO school voor de
bovenbouw en een deel van de preventielessen voor de onderbouw,
waaronder ook de kleuters. In totaal
hebben 364 leerlingen deelgenomen
aan dit programma.
De kinderen die mogelijk in een
risicosituatie verkeerden werden verder
begeleid. De begeleiding geschiedde
niet alleen op school maar ook binnen
de thuissituatie.
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Ondersteuning schoolpakkettenproject van UN Sustainable Development Goals
Youth Officers.
name (PCS) flyers overhandigd aan
de UN Sustainable Development
Goals Youth Officers.
De distributie van de schoolpakketten vond plaats in de periode
van 26 Augustus tot en met 5 September in alle 10 districten.

Mevr. S. Manbodh van het UBN verstrekt het voorlichting materiaal onder het toeziend oog van mevr.
Kalpoe van het PCS

Op vrijdag 19 augustus jl heeft het
Uitvoerend Bureau van de Nationale
Anti - drugs Raad ( UBN) en de
afdeling Polikliniek Verslavingszorg
van het Pychiatrisch Centrum Suri-

Het doel hiervan was dat binnen het
schoolpakketten project deze
pakketten voorzien werden van informatie materiaal over de gevaren
en gevolgen van het gebruik van
alcohol, marihuana en andere drugsoorten.
Een van de redenen waarom jongeren experimenteren met middelengebruik is het gebrek aan
juiste informatie.

De meeste jongeren beschikken wel
over een smartphone. Informatie
over de verschillende middelen en
het gevaar voor hun gezondheid is
ook beschikbaar op het internet.
Voor zij die niet over het internet beschikken is deze flyer/folder een
welcome extraatje in het schoolpakket.
Samen met alle belangrijke stakeholders binnen het netwerk van de
Primaire drugspreventie oftewel de
Groene Zonewel wordt er
voortdurend naar oplossingen gezocht om vooral jongeren bewust te
maken over de gevaren en schadelijke effecten van drugsgebruik voor
hun gezondheid en verdere studie.

World Teachers Day : oktober 2016
Sinds 1994 heeft de UNESCO (de
organisatie van de Verenigde Naties
voor onderwijs, wetenschappen en
cultuur) 5 oktober uitgeroepen tot
internationale Dag van de Leerkracht.
Daarmee wil deze internationale
organisatie de belangrijke rol van de
leerkracht onderstrepen.
Leerkrachten zijn een belangrijke
schakel in de ontwikkeling van het
Surinaamse kind.

Alle aandacht voor het panel bij de beantwoording
van de vragen.

Leerkrachten vormen een belangrijke
schakel in de preventieketen.
Empowering teachers, Building
Op school zijn onze kinderen langer
substainable societies” is het thema
dan 5 uren aan hun zorg toevertrouwd
van dit jaar. Het Uitvoerend Bureau
en indien er iets mis is kunnen zij
van de NAR (UBN) heeft in samenwer tijdig in springen.
-king met Stichting Buurtontwikkeling Het is fijn én nodig om op 5 oktober
Latour (STBULA) en alle belangrijke
leerkrachten een bedankje te geven en
organsaties binnen de Primaire
te verwennen.
Drugspreventie oftewel de Groene
Op die dag hebben de volgende
Zone gemeend ook aandacht te
organisaties hun bijdrage geleverd.
besteden aan deze dag in ons land.
Het Psychiatrisch Centrum Suriname

heeft het gehad over Ambulante hulp
die zij biedden en hun detoxificatie
programma.
Stg Liefdevolle handen heeft
gesproken over hun scholen
programma die ervoor moet gaan
zorgen dat kinderen niet beginnen met
alcohol, tabak en drugsgebruik.
Vanuit het Ministerie van Justitie en
politie is gesproken over het opzetten
van een meldpunt op Latour ter
bescherming van de jeugd van Latour.
Stg Stopgeweld heeft het gehad de
hulp die zij via hun maatschappelijk
dienst aanbieden naar scholen toe.
Vanuit de ministerie van sport en
jeugdzaken is er gesproken geworden
over Nuttige vrijetijdsbesteding.
Alle leerkrachten kregen een gele tas
met inhoud gesponsored door
Staatsolie.
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Wereld Anti– dr ugs dag 2016
26 juni is vanaf 1987 door de
Verenigde Naties uitgeroepen tot
Internationale Dag tegen Drugs en
strijd tegen de illegale handel.
De United Nations On Drugs and
Crime (UNODC) heeft de leiding
in deze door middel van campagnes het bewustzijn te verhogen
tegen de gevaren van de traditionele drugs zoals: cannabis,
heroïne, cocaïne en de verschillende amfetamine middelen.

openlijk verkocht via internet en
kunnen een groter gevaar vormen.

Onder leiding van de NAR en in
nauwe samenwerking met de belangrijke stakeholders van de
Primaire Drugspreventie oftewel de
Groene Zone werd in de periode van
20 juni tot en met 26 juni de volgende activiteiten uitgevoerd :
1.
Edutainment van stg. Rumas
2.
Scholen Discussie van STIBULA. Onder de kundige
De schadelijke effecten van Nieuleiding van mevr. Manbodh
we Psychoactieve Middelen ( New
werd deze discussiedag uitgePsychoactive Substances – NPS)
voerd
noopt deskundigen om jongeren te 3.
Stg Liefdevolle Handen gaf de
informeren over de gevolgen van
jongeren in het kort Voorlichtdeze nieuwe chemische drugs voor
ing over middelengegebruik
hun gezondheid.
waarna het Nola Hatterman
Deze middelen die niet getest zijn
Instituut de jongeren beop menselijke veiligheid worden
geleidde dmv een tekening uit
te beelden.

De boksinstuif was zelfs voor de hele kleine kids
een attractie

4.

5.

Film en informatie verstrekking afdeling Polikliniek Verslavingszorg
van het Psychiatrisch Centrum Suriname
Met een Boks Instuif van het Ministerie van Sport en Jeugdzaken
werd deze viering van wereld anti–
drugsdag afgesloten.

Trends Data Behandelcentra 2014 en 2015.
Vanaf 2014 wordt de data van de
behandelcentra verzameld met een “
OAS Standardized Data Treatment
formulier”. Dit is een data Collectie
Systeem voor Drugs en Alcohol
Behandelinstellingen in het Caraibisch
gebied.
Deze data is belangrijk voor:
1.
Beleidsmakers die techneuten
nodig hebben die op een
consistente, adequate manier
data verzamelen en deze
aandragen tbv beleidsvorming
2.
Belangrijk voor de
behandelcentra voor het
managen, ontwikkelen en
promoten van adequate
dienstverlening aan de
samenleving;
3.
Voor het land is deze data
belangrijk voor het vormen van

beleid mbt verslavingszorg,
het identificeren van nieuwe
trends mbt druggebruik en de
hulpverlening, evaluatie van
de hulpverlening en de
bereikbaarheid van “deze
verborgen doelgroep”.

Totaal aantal geregistreerden in
2014: 85 waarvan 84 mannen en 1
vrouw.
Meer dan 50% van de geregistreerde
clienten zocht hulp voor crack–
cocaine verslaving gevolgd door
30,95% voor alcohol and 9.52 % voor
Cannabis.
In 2015 waren er 230 geregistreerde
clienten voor de behandelcentra
waarvan 217 mannen en 13
vrouwen.

Trends over 2014 en 2015:
De meest gebruikte drugs van de
verslaafden die zich aanmelden voor
rehabilitatie en resocialisatie in ons
land zijn: Crack – Cocaine, alcohol
en Cannabis.

Ten aanzien van middelengebruik is
een lichte stijging merkbaar van
cannabis. In 2014 was het gebruik
van cannabis 9.52 % en in 2015
20.87%. . 27,63% was voor
alcoholgebruik en 45,65% voor crack
– cocaine.

E – Health Suriname
Het Psychiatrisch Centrum Suriname is de enige overheids
verslavingsinstelling . Het e– health project is tot stand
gekomen door de samenwerking tussen het Psychiatrrisch
Centrum Suriname en Arkin Amsterdam. Het is een
succevol UTSN project geweest dat voorbereid is in 2013 en
gestart op 1 augustus 2015.
Het E– Health Suriname project heeft een tweeledig doel:

Bevolkingsonderzoek verrichten naar angst- en
depressieve klachten en middelenmisbruik

Introductie van e-health in Suriname
Voor problematisch alcoholgebruik en depres
- sieve klachten.

Waarom e-health?
Wij leven nu in een digitale tijdperk en er is sprake van:

Internet hype ( “digitale revolutie”)
Vanaf de jaren ’90 is er sprake van een toename van
internet- acceptatie en gebruik
Invloed op sociale relaties (social media) en het
bedrijfsleven (e-Commerce/ e-Business)
Toename van technologische investeringen en ontwikkelingen (TCP/IP).
Wat is e - mental health?
E - mental health is het gebruik van informatie - en
communicatie technologie (ICT) om de geestelijke gezondheid te ondersteunen of te verbeteren”.

Wat biedt e– mental health ?
1. (Preventieve) informatie via internet
2. Signalering: Tests via internet
Kennistests
Screening klachten
3. Onbegeleide interventies
4. Begeleide interventies
Via internet én face-to-face
Is deze vorm van hulp wel effectief?

Net zo effectief als traditionele vormen van
hulpverlening;

Verrmindering van spanningsklachten en depressieve
symptomen;
C.
Vermindering van angstklachten;
D.
Bij behandeling van schadelijk alcoholgebruik
Wat zijn de voordelen van e-health voor de hulpvrager?

Makkelijke toegang - de hulp vindt plaats binnen je
eigen tijd en ruimte

Voortgang eenvoudiger bij te houden

Het is drempelverlagend en anoniem - grote openheid
bij de client.

Grotere openheid bij cliënt (drempelverlagend/
anoniem)

De website is van e - Health is : www.ehealth.sr

Weetjes ...?
E-sigaret miljoen maal schadelijker dan snelweg’
Hong Kong wil een totaalverbod op e-sigaretten. Uit een
onderzoek bleek dat e-sigaretten een miljoen maal meer
kankerverwekkende substanties bevat dan vervuilde lucht.
De onderzoekers van de Baptist University vonden ook een
soort vlamvertrager in de apparaten die het voortplantingssysteem aantasten en kanker kan veroorzaken.
Voor het onderzoek werden 13 willekeurige e-sigaretten
bekeken. Het aantal polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), liep uiteen van 2,9 tot 504,5 nanogram per
ml. “Dat is minstens een miljoen maal meer dan de lucht bij
een drukke weg in Hong Kong” zegt dr. Chung Shan-shan van
de Baptist University.
Minstens 16 landen waaronder Singapore, Thailand en
Brazilië hebben al een totaalverbod op e-sigaretten.

Het Uitvoerend Bureau van de
Nationale Anti - drugs Raad (UBN)
Laetitia Vriesdelaan #1
Paramaribo
Suriname
Vorm en verslaglegging: Marbun
Phone : (597) - 424514
Fax : ( 597)- 472414
E - mail : ddroffice@sr.net
Website : www.nar.gov.sr
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