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Fris op school  
Brijder Jeugd en GGD Zaanstreek-Waterland hebben financiering gekregen van de gemeente om in 
te zetten op genotmiddelenpreventie in Zaanstad: Fris op school. Hoe zorgen we ervoor dat 
jongeren in Zaanstad gezond opgroeien en onder de 18 jaar geen alcohol drinken, blowen of roken? 
En wat kunnen de ouders hierin betekenen? Samen met verschillende partners, zoals Halt, 
Straathoekwerk en de Jeugdteams kijken we wat er speelt en bieden we hulp aan. Aan ouders en 
jongeren die dat nodig hebben.  
 
Vragen? Stuur ons gerust een e-mail of bel ons! 
 

 
Patty Krijgsman, adviseur Gezondheidsbevordering GGD: 
pkrijgsman@ggdzw.nl of 06-57146268 
Celeste Bik, preventiedeskundige van Brijder Jeugd: 
celeste.bik@brijder.nl of 06-83295545 
 
 
 

 
Zorgen om uw kind dat (te)veel gamet, blowt, of drinkt? 
Celeste kan met u en/of uw kind in gesprek. Deze gesprekken zijn gratis. Ze maakt geen dossier  van 
uw gezin.  
Het is ook mogelijk om als ouder in gesprek te gaan met een preventiedeskundige:  
een ABC-gesprek. Dit gesprek is erop gericht om meer informatie te krijgen over middelengebruik 
of het gamegedrag van uw kind.  
 
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met Celeste Bik.  
 

Het DOMST project Zaanstreek 
Naar aanleiding van signalen hebben de politie, Halt en Brijder Jeugd een project opgezet om het 
drugsgebruik onder jongeren in Zaanstad tegen te gaan. Dit project wordt DOMST genoemd, wat 
staat voor Drugsgebruik Onder Minderjarigen Structureel Terugdringen.  
Het project richt zich op jongeren die (soft)drugs in hun bezit hebben. De politie spreekt hen aan en  
controleert hen. Ze krijgen als maatregel een verkorte Halt-straf. Deze straf bestaat uit:  
- twee gesprekken bij Halt  
- het maken van één of meer huiswerkopdrachten  
- één gesprek bij de Brijder.  
Op die manier krijgen de jongeren meer informatie over wat ze gebruiken en de risico’s die daaraan 
verbonden zijn. 
 

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met Rosanne Voerman van Halt: r.voerman@halt.nl  
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