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MIJN PLEK: DE BREEGWEESTEE
IN EELDE

‘Hier kreeg ik ineens kritiek en sturing. Dat had ik nooit
eerder gehad. Ik vond het geweldig’, zegt Benjamin (25).
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‘HULPVERLENEN KAN ALLEEN MAAR
WANNEER JE CONTACT HEBT’

Robin van Dalen geeft alle zorgmedewerkers van VNN een
basistraining Omgaan met ongewenst gedrag. Met het
afdraaien van riedels uit een boekje heeft hij weinig op.

12
VISIE OP VERSLAVING

Hoogleraar Reinout Wiers: ‘Het is lastig om de
automatische processen die een rol spelen bij
verslaving, te veranderen, maar het kán wel.’

‘HET IS ZO BELANGRIJK DAT JUIST
DE KINDEREN GEZIEN WORDEN’

VNN’ers Berber Damstra, Nienke de Waard en Wikje de Jong
proberen elk op hun eigen manier te voorkomen dat kinderen
van verslaafde ouders ook gaan gebruiken.

18
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MANAGER FRANCISKA ROOSE
VAN DE GEMEENTELIJKE
KREDIETBANK IN ASSEN
Franciska Roose prijst de Sociaal Juridisch
Dienstverleners van VNN.

TEAM CENTRAAL: DE BREEGWEESTEE

‘Wij bieden jongeren een goede, veilige plek en zorg op maat.’
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NIEUWS
NIEUWE LOCATIES WERKPRO
IN WINSCHOTEN EN EMMEN

WerkPro, een organisatie die zich bezighoudt met werk en maatschappelijke dienstverlening in de drie noordelijke provincies, heeft twee nieuwe locaties geopend: GoudGoed in
Winschoten en GoudGoed in Emmen. Bij WerkPro werken veel cliënten van VNN.
Goud Goed Winschoten is een kringloopwinkel, een prachtig groot pand op een
industrieterrein. Hier werken ongeveer
veertig mensen, waarvan een aantal
afkomstig zijn van de voormalige
WerkPro-locatie in Sappemeer.
De locatie in Emmen is een kringloopwinkel op de meubelboulevard, waar onder

andere kleding, stookhout en zelfgemaak
te spullen verkocht worden. De zaak
wordt gerund door cliënten, hoofdzakelijk
cliënten van VNN.
Nieuwsgierig? Kom langs in
Winschoten (Papierbaan 60) of
Emmen (Cornelis Houtmanstraat 39).

SCOTT MILLER TE GAST BIJ VNN

Op initiatief van VNN-medewerker Arend Jan Talens was op 27 januari 2014 de bekende
Amerikaanse therapeut en onderzoeker Scott Miller te gast bij VNN. Hij gaf er een workshop
over succes en verslaving: wat werkt volgens onderzoek nu echt bij de behandeling van cliënten
met alcohol- en drugsproblemen?
Voor een volle zaal houdt hij de aanwezige
hulpverleners voor dat ze best met wat
meer trots en zelfvertrouwen mogen spreken
over hun werk, aangezien keer op keer
uit onderzoek blijkt dat hun werk bijzonder
effectief is. Vooral in de eerste drie weken
van de behandeling blijkt de grootste verbetering in de situatie van de cliënt plaats
te vinden.
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Ook spoort Scott Miller hulpverleners aan
te investeren in de relatie met hun cliënten.
Pas als een cliënt zich begrepen voelt, zal
hij vertellen wat voor hem belangrijk is en
zal er een echt gesprek op gang komen.
Deze zogenaamde alliantie met de cliënt
bepaalt voor dertig procent het succes van
de behandeling, betoogt Miller.
Meer informatie? www.scottdmiller.com

VERANDERINGEN BESCHERMD WONEN

NIEUW-AMSTERDAM

Beschermd Wonen Nieuw-Amsterdam is een beschermde woonvorm van
VNN, bedoeld voor mensen die hun gebruik van alcohol en/of drugs onder
controle willen krijgen, kiezen voor stabilisatie van hun leven en daarvoor
een beschermde woonomgeving nodig hebben.
Tot nu toe was het zo dat de mensen die er woonden, er jarenlang bleven.
Zij stroomden slechts zelden uit naar andere woonvormen met minder
begeleiding, maar daar komt nu verandering in.
Sinds maart 2014 worden alle bewoners ingedeeld in een bepaalde fase,
waarbij uitstroom het uiteindelijke doel is. De bescherming en begeleiding
vindt plaats in vijf verschillende fases. Om cliënten zelfredzamer te maken en
ze voor te bereiden op een minder intensieve vorm van woonbegeleiding, zijn
er modules ontwikkeld die ze kunnen volgen, bijvoorbeeld over verslaving,
gezondheid en familie & sociale relaties.
Na het woontraject in Nieuw-Amsterdam volgt een vervolgtraject waarbij
de medewerkers van Beschermd Wonen actief betrokken blijven, totdat
ambulante begeleiding afdoende is voor de cliënten.

VNN ZOEKT HOOFDBEHANDELAREN
VNN breidt het aantal
hoofdbehandelaren uit.
We zijn op zoek naar:
• verslavingsartsen
• GZ-psychologen
• klinisch psychologen
• psychiaters

voor zowel ambulante en klinische locaties
als de Forensische zorg in Friesland,
Groningen en Drenthe. Werken in deeltijd
is mogelijk, vanaf zestien uur.
Verslaving is een boeiend gebied. De laatste vijftien jaar is er veel wetenschappelijk
onderzoek verricht. Er komen regelmatig
nieuwe behandelmethodes bij. Het vakge-

bied staat niet stil, waardoor medewerkers
zichzelf kunnen blijven ontwikkelen.
VNN is op zoek naar professionals met
passie voor hun vak en passie voor cliënten en hun familie. Hoofdbehandelaren die
zich inzetten voor hun cliënten, maar niet
de verantwoordelijkheid van cliënten over-

nemen. Professionals die cliënten durven
te confronteren met hun gedrag en keuzes
en hun steentje bijdragen om zowel de
organisatie als onze behandelingen
steeds te verbeteren.
Geïnteresseerd? www.vnn.nl/linkedin
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MIJN PLEK

HEILIGE PLEK
In de Breegweestee vond Benjamin (25)
voor het eerst van zijn leven veiligheid en
verbondenheid. ‘Dit is voor mij echt een
heilige plek.’
tekst: Saffira Rijkee fotografie: Inge Jansen
Tien jaar lang zocht Benjamin zijn heil in drugs en
relaties. Op 10 december 2012, hij was toen 23,
vond zijn broer hem op straat. Op aandringen van
zijn familie liet hij zich uiteindelijk opnemen in de
kliniek aan de Vondellaan in Groningen.
Nu heeft hij zijn tweede periode in de Breegweestee erop zitten en woont hij sinds een maand
in het Vizier, dichtbij de Breegweestee. De eerste
keer dat hij uit de Breegweestee vertrok, was
dat op eigen initiatief. Hij wist het allemaal wel,
had alle praktische zaken voor elkaar en was
bovendien verliefd: hij had alles wat hij nodig had.
‘Ik heb mijn gitaar over mijn schouder geslingerd
en ben hier al gitaar spelend de laan uitgelopen.
Maar praten deed ik nog steeds niet. Ik liet mijn
vriendin niet dichtbij komen, ging conflicten uit de
weg. Ik kan moeilijk met mezelf alleen zijn, dat
weet ik nu. Het is niet mijn omgeving die moet
veranderen, ik moet zelf veranderen.’
Een paar maanden nadat Benjamin vertrok
meldde hij zich opnieuw, met hangend hoofd, bij
de Breegweestee. ‘Als je stopt met gebruiken heb
je nog hetzelfde leven als eerst, maar dan zonder
gebruik. Eigenlijk geen leven dus, dat moet je
zelf nog creëren. Ik moet niet stilzitten. Ik moet
gewoon aan het werk, eten, lekker sporten en
’s avonds moe en met een goed gevoel over de
dag op de bank zitten. Dat leven heb ik nu en dat
heb ik in de Breegweestee gekregen. En ik heb
hier leren praten. Een paar weken geleden had ik
heel erg trek. Ik ging niet meer sporten, kon alleen
maar aan een jointje denken. Ik heb het tegen
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mijn vader gezegd. Dat had ik nog nooit eerder
gedaan. Hij schrok ervan, vroeg of hij wel rustig
kon gaan slapen die nacht. Ik zei: ja, daarom zit ik
hier juist, het komt wel goed. Ik heb het met mijn
mentor besproken en die raadde me aan te gaan
sporten. Daarna sliep ik als een roos en had weer
gewoon rust. Eerlijk zijn tegen mijn vader en mijn
zus, is echt een openbaring. Vroeger had ik het
nooit gezegd als er iets was, dan was ik gewoon
gaan gebruiken.’
Laatst moest Benjamin ineens huilen bij het liedje
‘Uit het oog, niet uit mijn hart’, omdat hij aan zijn
moeder dacht. ‘Ik wist niet wat me overkwam! Ik
huil nooit. En ik heb dat liedje al zo vaak gehoord.’
Vanaf zijn geboorte tot zijn derde lag Benjamin
in het ziekenhuis. ‘Waarom? Dat is een lang
verhaal’. Waar het om gaat is dat hij de eerste
drie jaar van zijn leven door honderden mensen
werd opgepakt en behandeld en dat zijn vader
en moeder elke dag kwamen, maar ook elke
dag weer afscheid namen. ‘Dat zit in mijn kern.
Mensen komen, maar ze gaan ook weer weg.
Dat is normaal. Ik vond het nogal vergezocht toen
ik dat op de Breegweestee voor het eerst hoorde.
Ik kan me die jaren niet eens herinneren. Maar ik
heb hier geleerd dat het me wel gevormd heeft.’
Toen Benjamin drie was en uit het ziekenhuis
kwam kreeg zijn moeder kanker. ‘Ik was altijd heel
erg voor mijn moeder aan het zorgen. Toen ik
zestien was overleed ze en dat was een keerpunt.
Ik kreeg een relatie en ging voor haar zorgen. En
gebruiken. Ik was altijd voor mijn relaties aan het

‘DE BREEGWEESTEE IS THUISKOMEN.
DAT HEB IK NOOIT GEHAD’
zorgen om maar niet bij mezelf te hoeven stilstaan.
Ik heb het ideaalplaatje: werk, huis, vriendin, altijd
heel belangrijk gevonden. De periodes dat ik dat
voor elkaar had ging het beter en gebruikte ik
minder, al bleef cannabis altijd. Maar uiteindelijk
liep ik altijd maar wat rond en deed ik maar wat.
Op deze plek ben ik voor het eerst met mezelf
aan het werk gegaan. Hier was geen middel om
me mee te verdoven. Mijn vader was altijd aan
het werk, bij mijn moeder, of hij sliep. Ik ging altijd
mijn eigen weg. Hier kreeg ik ineens kritiek en
sturing. Dat had ik nooit eerder gehad. Ik vond het
geweldig. Ik vond het fijn, die grenzen.’

In de toekomst wil Benjamin de opleiding tot
hovenier volgen. Hij komt tot rust in de natuurrijke
omgeving van de Breegweestee. Voor de foto
laat hij zijn favoriete plek zien. ‘De Breegweestee
is voor mij echt een heilige plek. Thuis heb ik me
altijd onrustig gevoeld, helemaal nadat mijn moeder wegviel. Hier was het veilig. Dat heeft me zo
geholpen. Iedere keer als ik hier terugkom is het
voor mij thuiskomen. Dat heb ik nooit gehad.
De Breegweestee, daar redde ik mijn leven mee,
zeg ik altijd. Zo is het voor mij echt.’

nr. 2 2014

7

ZORGEN OVER DE ZORG

De Cliëntenraad is veel tijd kwijt aan het zich zorgen maken over de zorg. De meningen over zorg
gaan hand in hand met rekensommen. Visies lijken zich redelijk soepel naar de portemonnee
te plooien. De Cliëntenraad maakt zich momenteel zorgen over tendensen in de opvatting over
behandeling en begeleiding. De grens hiertussen wordt steeds scherper getrokken. Komt dat voort
uit overtuigingen over wat goede zorg is of uit de stroming van het geld? Zo de wind waait…?

Waar ligt in de verslavingszorg de grens
tussen behandeling en begeleiding?
Waarom kan verslavingszorg niet beide
zijn? Natuurlijk zijn de visies over eigen
regie, meedoen, op eigen benen staan
en herstel bekend, maar leg nou eens
uit waarom, bijvoorbeeld, beschermd
wonen misschien verslavingszorg is? Of
waarom dagbesteding geen structurele
voorziening kan zijn, maar slechts tijdelijk
aangeboden mag worden als onderdeel van
behandeling? En welke illusies houden we
overeind over kansen op de arbeidsmarkt?

Peter Barendsen:

‘Het is een moeilijke
kwestie. Enerzijds
ben ik het lang niet
eens met al die veranderingen, anderzijds denk ik dat het
hoog tijd wordt dat er wat
verandert in de zorg. Ik bedoel, je moet
ook objectief kijken naar wat er allemaal
gebeurt de laatste jaren. Er is heel veel
instroom en weinig uitstroom, zowel in
de psychiatrie als in de verslavingszorg.
Ik ben van mening dat er heel veel zal
moeten veranderen. Als ik kijk hoe onze
behandelingen er uitzien: we bezoeken
mensen vanuit FACT, mooi instrument
om de cliënten op allerlei manieren in hun
herstel te kunnen ondersteunen, al die
disciplines, zorgplannen enzovoort. Maar
waarom helpt het dan niet? Waarom zijn
mensen jaren in zorg zonder dat er echt
vooruitgang geboekt wordt?
Er moet veel productie worden gemaakt.
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Eén ding staat voor de Cliëntenraad als
een paal boven water: het begrip zorg is
zo rekbaar als we haar zelf maken.
Is het heen en weer schuiven in de keten
met voorzieningen het antwoord op de
zorgvraag? Als VNN iets niet meer doet,
is misschien het (financiële) probleem bij
VNN weg, maar worden de cliënten daar
ook beter van? De Cliëntenraad vraagt
zich dit steeds vaker af. Wat vinden Jos
Oude Bos en Peter Barendsen, beiden
ervaringsdeskundige en werkzaam bij
VNN, ervan?

We vliegen van cliënt naar cliënt en zijn
uren bezig om alles maar op papier te
krijgen. Dit gaat ten koste van onze
cliënten. Dan kan ik snappen dat de
verzekeraars aan de bel trekken. Er wordt
al jaren gevraagd om de zorg anders in te
delen, zodat er meer succesverhalen
geboekt kunnen worden. Er is weinig mee
gedaan en nu volgen dus de maatregelen.
Tot slot iets over mijn bijdrage aan de
zorg. Vaak word ik gevraagd door collega’s om eens mee te kijken in processen
van mensen met verslavingsproblematiek.
Er wordt vaak heel technisch naar problemen van de verslaafde gekeken. Het
mooie van begeleiden van deze mensen
op “onze” manier (via ervaringsdeskundigheid), is dat door op het menselijke vlak te
gaan zitten, je de mooiste resultaten behaalt. Misschien moeten we gewoon weer
eens kijken hoe je (op wat voor vlak dan
ook) geïnteresseerd bent in je verslaafde
medemens!’

Jos Oude Bos:

Ik vind het lastig om te zien
dat zorgverzekeraars
steeds meer invloed lijken
te krijgen op de keuzes
die in de verslavingszorg
gemaakt worden. Het is goed
dat er oog en aandacht is voor
de nog geïntegreerde alcoholverslaafde, maar
daarnaast moet er ook nog steeds veel aandacht zijn voor mensen met complexe verslavingsproblemen. Ik zou ervoor willen pleiten dat
er nog steeds volop wordt ingezet op herstel
ondersteunende zorg, waarbij er geen scheiding
is tussen zorg, wonen en werken. Er moet aandacht blijven voor het resocialisatieproces, te
weten de begeleiding op alle leefgebieden.
Ik zou het mooi vinden als resocialisatie behouden blijft voor de verslavingszorg. De uitdaging
voor de toekomst is dat herstelondersteunende
zorg beter en herkenbaarder geïntegreerd wordt
in de zorgpaden. Dat zal naar mijn idee de autonomie en zelfredzaamheid van de doelgroep
bevorderen. Als ervaringsdeskundige maak ik
mij druk om alle veranderingen en vind ik het
spannend om te zien hoe de zorg zich de
komende jaren zal gaan ontwikkelen. Ik hoop
dat de bezuinigingen niet ten koste gaan van
cliënten en medewerkers die van goede wil zijn.
De Cliëntenraad, met dank aan
Jos Oude Bos, beleidsmedewerker
Kennis Innovatie Centrum (KIC)
Peter Barendsen, ervaringsdeskundige FACT
Hoogeveen
Reageren?
clientenraad@vnn.nl

Agressie komt helaas veel voor in de zorg, ook bij VNN. Maar agressie begint vaak met
ongewenst gedrag. Herstel van contact kan escalatie en strijd voorkomen.
tekst: Jorrit Bosma fotografie: Inge Jansen

‘VOOR HULPVERLENING HEB JE TWEE MENSEN NODIG’

TRAINING STELT
CONTACT CENTRAAL
Robin van Dalen (49) werkte
twaalf jaar op een gesloten GGZafdeling. Na een bijscholing ging
hij er agressietrainingen geven.
Robin: ‘Maar ik stond niet achter
het uitgangspunt. Het was gericht
op beheersen met allerlei sancties:
separaties, dwangmedicatie,
ontslag. Maar dan ben je eigenlijk
al te laat. Ik stel het contact
centraal. Waarom en hoe is een
cliënt zo boos geworden? Hoe
herstel je het contact?’ Robin
veranderde de training en begon
zijn eigen bureau.
Visie zonder riedels
Robin geeft alle zorgmedewerkers van VNN een basistraining
Robin van Dalen
Omgaan met ongewenst gedrag.
Hij gelooft heilig in de SCORENmethodiek (zie kader), maar heeft weinig op met het afdraaien
van riedels uit een boekje. ‘Neem “begrip tonen”’. Stel ik bel
Ziggo op, flink gefrustreerd. Zodra de telefonist de kans krijgt,
zegt hij: ik begrijp het. Maar als begrip onecht is, word ik alleen
maar kwader. De reactie moet wel uit jezelf komen.’
De training kent twee uitgangspunten. Je kunt pas hulpverlenen
als je daartoe in staat bent. En ten tweede: om de cliënt centraal
te stellen, moet je weten hoe jij jezelf centraal stelt. Robin:
‘Hulpverlenen kan alleen maar wanneer je contact hebt. Als een
cliënt scheldt of schreeuwt, heb je contactverlies. Jouw reactie
en gevoel zijn ook bepalend. Ben jij zelf wel in staat normaal te

De methode: SCOREN

Signaleren, Contact, Ombuigen/Onderhandelen, RENdement. Uitgangspunt
is het ongewenste gedrag én het effect op jou te signaleren. In het contact
benoem je beide door te zeggen wat je ziet, denkt en voelt om vervolgens
samen het gedrag om te buigen.

reageren? Of zitten irritaties te veel in de weg? De cursus leert je
jouw emoties te herkennen met een irritatiethermometer. Loopt
het kwik te hoog op, dan verlies je controle. Je klapt dicht of gaat
juist de strijd aan. Strijd is nooit goed. Je bent hulpverlener, geen
ME’er! Soms kan een time-out helpen. Durf even een kop koffie
te halen tijdens een gesprek.’
Van inhoud naar relatie
Maar wanneer grijp je nu in? En hoe doe je dat het best? Er is
geen vuistregel die altijd werkt. Iedereen reageert op zijn eigen
manier op ongewenst gedrag en elke situatie verschilt. Robin:
‘Zit je alleen op een locatie en dreigt een cliënt je in elkaar te
slaan? Dan is het misschien niet veilig iemand aan te spreken op
gedrag. Anderzijds moet je niet op alle slakken zout leggen en
alles maar benoemen wat je ziet. Maar bij VNN zie ik ook normvervaging. Accepteert een collega een middelvinger, dan hebben
anderen daar last van. Daarnaast blijven wij hulpverleners vaak
op de inhoud hameren, terwijl een cliënt soms alleen maar
kwader wordt als je de regels nog eens uitlegt. Slaat de toon
van een gesprek om en lopen de emoties op, stop dan even met
de inhoud en spreek een cliënt aan op de relatie: ‘Je praat wat
harder en kijkt wat bozig. Ik kan zo niet goed naar je luisteren.
Volgens mij gaat het niet helemaal lekker met je. Is er wat?’ Lukt
dat niet? Stel dan een consequentie voor en laat de cliënt kiezen.
Ik garandeer niet dat het contact dan normaliseert, wel dat jij
daar alles aan gedaan hebt en je beter voelt.’
VNN en ongewenst gedrag
Alle medewerkers van VNN krijgen de tweedaagse basistraining.
Agressie tegen VNN in het algemeen en persoonlijke agressie
komen aan bod. Uitwisseling van ervaringen en oefeningen staan
centraal. Robin heeft inmiddels ook twaalf trainers en tien acteurs
opgeleid. Zij geven elk team jaarlijks minimaal één follow-up
training. Ook zijn persoonlijke coachingsgesprekken mogelijk.
VNN wil met een meldformulier en een vindcommissie ongewenst gedrag in kaart brengen. Er is een intern opvangteam
voor ernstige incidenten. De veiligheidscoördinator beoordeelt
locaties. Aanpassingen kunnen fysiek zijn, maar ook bestaan
uit een ander ruimtegebruik of onderlinge afspraken.
Meer informatie over Robins aanpak op www.preventing.nl.
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Als je transgenerationele verslaving wilt doorbreken moet je kinderen van
verslaafde ouders zo vroeg mogelijk bereiken. KVO’er Wikje de Jong,
preventiewerker Nienke de Waard en GZ-psycholoog Berber Damstra over
het aanbod van VNN voor kinderen van nul tot twaalf jaar.
tekst: Saffira Rijkee fotografie: Robert van der Molen

‘KINDEREN ZIEN,
VOELEN EN HOREN ALLES’
Alle drie houden ze zich op hun eigen
manier bezig met jonge kinderen van verslaafde ouders. Wikje de Jong is KVO’er
(KVO staat voor kinderen van verslaafde
ouders) in Drachten, Nienke de Waard
preventiewerker in Leeuwarden en Berber
Damstra is GZ-psycholoog binnen gezinskliniek De Borch. Maar alle drie werken
ze met hetzelfde doel voor ogen: de cirkel
doorbreken. Zorgen dat verslaafde ouders
toch een goed voorbeeld kunnen zijn voor
hun kinderen en dat diezelfde kinderen
niet ook vervallen in gebruik.
Heeft u kinderen?
Tegenwoordig wordt aan elke nieuwe
cliënt tijdens het intakegesprek gevraagd
of hij kinderen heeft en of het goed is dat
een KVO’er eens belt. Wikje de Jong:
‘Vroeger gebeurde dat niet. Ik kom wel
eens bij methadonklanten die al jaren in
behandeling zijn en waarvan ineens blijkt
dat ze kinderen hebben. In Friesland zien

we elkaar als KVO’ers regelmatig. Dat
helpt, want je bent als KVO’er toch in je
eentje aan het werk: de rest is bezig met
de behandeling van vaders en moeders.
Terwijl het zo ontzettend belangrijk is dat
juist de kinderen gezien worden.’
Rolmodel
Doel van KVO’ers is ouders op een juiste
manier met hun gebruik om laten gaan
richting hun kinderen. Wikje: ‘Ouders
schrikken er altijd een beetje van als ik
zeg: je wilt toch liever niet dat je kind gaat
gebruiken of drinken? Nee natuurlijk niet!,
zeggen ze dan. Maar kinderen kopiëren
je gedrag. Als je alleen gebruikt als de
kinderen in bed liggen zien ze het in ieder
geval niet. Vaak blijkt dat ouders zelf een
ouder hadden die dronk waar zij bij waren.
Ze zijn opgegroeid met het idee dat het
normaal is. Bovendien voelen ze zich vaak
niet gerechtvaardigd om iets te zeggen
over drank en drugs. “Ik kan er toch niks
van zeggen, want ik gebruik zelf.” Dus dan
zeg je maar niks over de gevaren? Het is
juist heel belangrijk dat je dat wel doet.
Zodat een kind weet: dit is met mijn vader
gebeurd, maar het hoeft met mij niet te
gebeuren.’
Taboe
Soms ziet Wikje kinderen maar drie keer,
met anderen heeft ze al vier jaar contact.
Als ouders worden opgenomen gaat ze bij
kinderen langs om uit te leggen hoe dat
werkt. Andere keren gaat ze met ouders
puur met opvoedvaardigheden aan de slag.
Tijdens haar eerste gesprek met ouders

Nienke de Waard
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Berber Damstra

spreekt ze af welke termen ze gaan
gebruiken in gesprek met de kinderen.
Wikje: ‘Dan blijkt vaak wat voor taboe de
verslaving is binnen het gezin: ze hebben
er geen woorden voor. Soms moet je ouders echt overhalen om het bespreekbaar
te maken. Terwijl kinderen heel direct kunnen zijn. Als ik vraag wat er aan de hand
is zeggen ze zomaar: papa is alcoholist.
Kinderen weten vaak veel meer dan hun
ouders denken.’
Soms praat Wikje met kinderen waar
ouders bij zijn, soms niet. Als het om heel
kleine kinderen gaat praat ze alleen met
de ouders, het liefst in de thuissituatie.
Uiteindelijk zit ze altijd met het hele gezin
om tafel. ‘Ik werk er naartoe dat als
kinderen ouder zijn, ik ze alleen zie. Maar
ik koppel altijd weer terug naar de ouders,
mits de kinderen het goed vinden. Dat is
soms heel emotioneel.’
Ontschuldigen
Wat verslaving is en welke problemen
ze er mee hebben is voor kinderen vaak
moeilijk te benoemen. Vooral ontschuldigen
is heel belangrijk, zegt Wikje. ‘Kinderen
denken snel dat het hun schuld is dat hun
ouder verslaafd is, bijvoorbeeld omdat ze
niet lief zijn. Wat ook heel belangrijk is, is
het zoeken van een vertrouwenspersoon
voor kinderen. Uit loyaliteit zullen ze
hun ouders nooit afvallen. Maar het is
belangrijk dat er iemand in de buurt of in
de familie is, waar ze alles tegen kunnen
zeggen. Ouders geven daar toestemming
voor: je mag álles tegen je tante zeggen.
Dat geeft kinderen lucht.’

Doe-praatgroepen
Want praten helpt. Dat ervaart Nienke de
Waard ook, met de Doe-praatgroepen
die ze in Friesland voor kinderen vanaf
8 jaar begeleidt. Grootste winst van de
Doe-praatgroepen, die er naast die voor
kinderen van 8 tot 12 jaar ook voor kinderen van 12 tot 15 en voor kinderen van
16 jaar en ouder zijn, is de herkenning die
kinderen er vinden. Nienke: ‘Kinderen van
ouders met verslavings- of psychische
problemen hebben vaak op jonge leeftijd
al in de gaten dat andere kinderen het
thuis anders hebben. Dus ze praten er
niet over en nemen vriendjes uit schaamte
niet mee naar huis. Daar herkenning
voor vinden en erover praten helpt. Wat
opvalt is dat heel jonge kinderen vaak
niet weten wát er met hun ouders aan de
hand is, maar ze vragen het zich wel af.
Ook vragen ze zich af of ze het later zelf
kunnen krijgen. Daarom behandelen we
een aantal ziektebeelden en leggen we
uit welke risico’s er aan middelengebruik
zitten. De Doe-praatgroepen voor de twee
jongste leeftijdsgroepen zijn vooral gericht
op hoe je omgaat met ouders die middelen
gebruiken. We werken daarin samen met
de GGZ, omdat middelengebruik en psychiatrische problemen vaak samen gaan.’
Voor de start van een Doe-praatgroep
voor kinderen van 8 tot 12 jaar en na
afloop vindt een ouderbijeenkomst plaats.
Ook Nienke merkt dat kinderen vaak meer
weten dan hun ouders denken. Nienke:
‘Tijdens de terugkomstbijeenkomst koppelen we terug wat kinderen verteld hebben,
en benadrukken we hoe belangrijk het is
dat ouders met hun kind blijven praten.
Kinderen zien, voelen en horen alles.
Wij proberen ouders zich daar bewust
van te maken’.
Hechtingsproblemen
In gezinskliniek De Borch, waar kinderen
tot en met twaalf jaar met hun verslaafde
ouders voor een periode van één jaar
wonen, worden ouders geholpen een
(hechtere) band met hun kind op te bouwen terwijl ze aan hun verslaving werken.
Voor kinderen wordt waar nodig therapie
en begeleiding ingezet. In de eerste zes
weken van het verblijf probeert GZ-psycholoog Berber Damstra door diagnostisch
onderzoek een beeld te krijgen van de

hulp die een kind nodig heeft. Aan ouders
van basisschoolkinderen geeft ze ouder
training. ‘De training gaat onder meer
over begrenzing, het geven van positieve
aandacht en spelen met je kind. We doen
veel aan video-interactiebegeleiding, in
verschillende situaties. De beelden kijken
we terug om te zien wat goed gaat en wat
anders kan. Ik ben samen met een collega
getraind in de Basic Trustmethode. Een
heel effectieve methode bij hechtings
problemen die je al bij kinderen vanaf een
half jaar oud kunt inzetten. Je leert ouders
gericht benoemen wat hun kind doet.
Zo probeer je een proces op gang te
brengen waardoor het kind zich gezien
voelt door zijn ouders.’
Begeleiding
Voor de wat oudere kinderen is op De
Borch een creatief therapeut/speltherapeut. Zij geeft ook de kindergroep, voor
kinderen vanaf een jaar of 6. Hierin gaat
het over hoe het is om op De Borch te
wonen en worden elementen uit sociale
vaardigheidstrainingen gebruikt. Berber:
‘Daarnaast geef ik cognitieve gedragsthe-

En ze zijn hier met hun biologische
ouders, die ook nog eens clean zijn.
Het is opvallend hoe flexibel kinderen
zijn en hoe leuk ze het hier hebben.’
Het effect van een jaar op De Borch op
hechtingsproblemen kan heel groot zijn,
weet Berber uit de praktijk. ‘Ouders leren
hier heel gericht naar hun kind te kijken.
Je ziet kinderen daarvan opbloeien. Vooral

Wikje de Jong

‘KINDEREN DENKEN SNEL DAT HET HUN
SCHULD IS DAT HUN OUDER VERSLAAFD IS’
rapie. Deze therapie kun je geven aan
kinderen vanaf 8 jaar. Voor oudere
kinderen is er ook systeemtherapie.
En voor kinderen die achterlopen in hun
ontwikkeling of speelwerkhouding bieden
we individuele begeleiding.’
Kinderen gaan altijd naar de gespecialiseerde interne crèche van De Borch, al
is het voor de hechting van baby’s ook
belangrijk dat ze bij hun ouders zijn. In
de laatste fase van het jaar op de Borch
wordt de tijd samen dan ook weer opgebouwd. Speciaal voor zwangere vrouwen
schreef Berber een programma dat zich
richt op onder andere hechting en binding
met de ongeboren baby.
Ander leven
Berber ziet kinderen op De Borch
opbloeien. ‘Als ze binnenkomen hebben
ze vaak al best veel meegemaakt. Maar
hier zijn kinderen om mee te spelen,
kinderen die in hetzelfde schuitje zitten.

bij jonge kinderen en baby’s is het heel
mooi om te zien dat sterk inzetten op
hechting heel goed werkt. Je bent er vroeg
bij en kunt van begin af aan samen met
ouders kijken hoe je contact maakt met
een kind. Die belangrijke basis kunnen
we hier heel goed leggen. Voor ouders
in De Borch is hun kind hun belangrijkste
motivatie. Daarom zitten ze hier: om hun
kind een beter leven te geven.’ 

Oproep Doe-praatgroep

Nienke: ‘Voor iedereen die denkt dat een kind baat kan
hebben bij een Doe-praatgroep, maar ook als je vragen
hebt: neem vooral contact met ons op!’
Drenthe: Nienke Ferwerda, n.ferwerda@vnn.nl
T 0592-306666
Friesland: Nienke de Waard, n.dewaard@vnn.nl
T 06-12124947
Groningen: Marloes Klok, m.klok@vnn.nl
T 050-3648950
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Hoogleraar Reinout Wiers heeft een bijna filosofische interesse voor verslaving, zoals
hij zelf zegt. Hoe kan het dat mensen alcohol of drugs blijven gebruiken, terwijl het
aantoonbaar slecht voor ze is en ze er bijna alleen negatieve effecten van ondervinden?
Een vraag die deze geboren Groninger mateloos intrigeert.
tekst: Lianne Zijlstra fotografie: Edwin van de Graaf

‘WE KUNNEN ONZE
GENEN TE SLIM AF ZIJN’
Door de eeuwen heen is er op verschillende
manieren naar verslaving gekeken. In de negen
tiende eeuw werd verslaving gezien als een
karakterzwakte, een geval van eigen schuld.
‘Tegenwoordig beschouwen we verslaving deels
als een hersenziekte’, zegt Reinout Wiers.
‘Onder andere omdat hersenprocessen veranderen onder invloed van verslaving. Verslavende
middelen tasten bijvoorbeeld het vermogen om
afgewogen beslissingen te nemen, aan. Eigenlijk is er alleen bij het begin van een verslaving
sprake van een bewuste keuze om te gebruiken,
van vrijwillig gedrag. In een latere fase nemen
impulsieve processen de controle over. Bij een
verslaving lijkt het normale idee van wilskracht
te worden ondergraven. Ook kun je je afvragen
in hoeverre er sprake is van een keuze om te
gaan roken als je bijvoorbeeld als kind opgroeit
in een omgeving waarin iedereen rookt. Toch is
er in het begin altijd iets van een keuze om
niet te gebruiken. Dat kan moeilijk zijn, maar
onmogelijk is het niet.’

Reinout Wiers

Prof. dr. R.W.H.J. Wiers (1966) is hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit van Amsterdam.
Hij geniet internationale faam vanwege zijn onderzoeken
naar de (neuro-)cognitieve processen die betrokken zijn bij
het ontstaan van verslavingsgedrag.
Reinout Wiers is auteur van meer dan 150 wetenschappe
lijke artikelen en heeft daarnaast 2 boeken gepubliceerd:
Slaaf van het onbewuste, over emotie, bewustzijn en
verslaving (2007) en Grip op je problemen, over cognitieve
training bij verslaving en angst (2013).
Wiers studeerde psychologie aan de Universiteit van
Amsterdam en promoveerde daar cum laude op onderzoek
naar risicofactoren voor verslaving.
Kijk op www.impliciet.eu voor de online trainingen van de
ADAPT-onderzoeksgroep die Reinout Wiers leidt.
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Veranderingsprocessen voor je laten werken
Verslaving heeft ook te maken met de omgeving
waarin je gebruikt, betoogt Wiers. In zijn boek
Slaaf van het onbewuste beschrijft hij dat veel
van de Amerikaanse militairen die in Vietnam
vochten, verslaafd waren aan harddrugs. Eenmaal terug in Amerika, kickten ze zonder problemen af en taalden ze niet meer naar drugs.
‘Je kunt veranderingsprocessen vóór je laten
werken, in plaats van tegen je. Als je wilt stoppen met het gebruik van alcohol of drugs,
maak dan gebruik van min of meer spontaan
optredende veranderingen als een verhuizing,
een nieuwe liefde, een andere baan, een nieuwe
auto enzovoort. Als je wilt stoppen met roken
en je koopt een nieuwe auto, rook dan niet in
die nieuwe auto. Dan ontwikkel je geen rookassociaties in je nieuwe auto en is het veel
makkelijker om niet te roken in vergelijking met
een auto waarin je altijd gerookt hebt.’
Erfelijkheid
Bij een verslaving spelen genetische (erfelijke)
factoren een rol. De invloed van genetische
factoren verschilt per middel. Naarmate de geschatte inbreng van genetische factoren groter
is, is een middel in het algemeen meer verslavend. Bij alcoholisme wordt de erfelijke bijdrage
geschat op vijftig procent, wat tevens als gemiddelde geldt voor alle verslavingen, maar een
verslaving aan cocaïne wordt zelfs voor ruim
zeventig procent door genetische factoren beïnvloed. ‘Maar’, zegt Wiers, ‘het gaat vaak om de
interactie tussen een gen en zijn omgeving. Genetische factoren bepalen in grote mate hoeveel
je gaat gebruiken als je eenmaal met het middel
begonnen bent en dus niet zozeer óf je het gaat
gebruiken of niet. Óf je een middel gaat gebruiken, heeft ook veel met je omgeving te maken.

VISIE OP VERSLAVING

Is het middel makkelijk te verkrijgen, wordt
het veel gebruikt in je omgeving? Dus als
cocaïneverslaving – met immers een hoge
erfelijke bijdrage – in je familie voorkomt, is
er maar één advies: nooit aan beginnen?
‘Klopt’, zegt Wiers. ‘Zo simpel is het in feite
wel. Dan kun je je genen als het ware te
slim af zijn.’
Opvoeding
Naast erfelijke factoren speelt ook
opvoeding een rol bij het ontstaan van
verslaving. Wat kun je als ouder doen
om de kans te verkleinen dat je kind
verslaafd raakt? ‘Duidelijke regels stellen’,
zegt Reinout Wiers. ‘Dat helpt echt, in
tegenstelling tot wat veel ouders denken.
In dat licht bezien ben ik ook heel blij met
de verhoging van de leeftijdsgrens voor
het kopen van alcohol en tabak. Daarnaast
moet je als ouder het goede voorbeeld

ADAPT-lab, zoals onze onderzoeksgroep
heet, volgen, de kans op terugval met tien
procent vermindert. Het is lastig om de
automatische processen die een rol spelen
bij verslaving, te veranderen, maar het kán
wel. We hebben nu trainingen ontwikkeld
voor mensen die kampen met een verslaving aan alcohol, cannabis, amfetamine &
cocaïne, roken en voor mensen met een
depressie of angststoornis.’
De vraag die zich opdringt, is of verslavingsgedrag af te leren is door middel van
trainingen. Wiers: ‘Die vraag is niet voor
honderd procent met ja of nee te beantwoorden. Je wordt in ieder geval minder
naar een middel toegetrokken; je reageert
iets minder impulsief, wat net dat duwtje
in de goede richting kan geven. Maar dat
heeft uiteindelijk alleen effect als iemand
overtuigd is van de langetermijnvoordelen

‘GENETISCHE FACTOREN BEPALEN VOORAL
HOEVEEL JE GAAT GEBRUIKEN ALS JE ER
EENMAAL MEE BEGONNEN BENT, NIET ÓF
JE GAAT GEBRUIKEN OF NIET’
geven qua gebruik. Leg bovendien als je
zelf kampt met een verslaving, uit aan je
kind dat de kans dat hij of zij ook verslaafd
raakt, groter is dan bij een kind van nietverslaafde ouders.’
Pillen, praten en training
Pillen en praten zijn van oudsher de
behandelmethoden bij verslaving. Reinout
Wiers voegt daar graag nog een derde
categorie van behandelmethoden aan toe:
allerlei vormen van cognitieve trainingen.
Mentale oefeningen waarbij de hersenprocessen die voor problemen zorgen, direct
worden beïnvloed. Zo kan via oefeningen
bijvoorbeeld de focus van alcoholisten
op reclames voor alcohol verdwijnen. ‘Uit
onderzoek is gebleken dat als mensen met
een verslaving een reguliere behandeling
volgen bij een verslavingszorginstelling en
daarnaast een van de trainingen van het

van stoppen met verslavingsgedrag,
wat bijvoorbeeld in motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie
centraal staat. Wij denken dat de trainingen vooral een extra effect hebben in die
context. Uiteindelijk hopen we natuurlijk
voor elke verslaving een training te ontwikkelen en één die voor iedereen werkt, niet
alleen voor een bepaalde groep mensen.
Ook zou ik graag nog te weten willen
komen of het ook werkt als verslaafde
mensen alleen een online training volgen,
dus zonder daarbij contact te hebben met
een hulpverlener. Met andere woorden:
hoe belangrijk is persoonlijk contact bij
het behandelen van een verslaving?
Misschien kan een deel van het langetermijnperspectief en de motivatie om
te veranderen bij sommige mensen ook
prima met een online-interventie versterkt
worden.’
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FRANCISKA ROOSE, REGIOMANAGER BIJ DE
GEMEENTELIJKE KREDIETBANK (GKB):

‘GELDPROBLEMEN
VEROORZAKEN HEEL
VEEL STRESS’
Regiomanager Franciska Roose stuurt GKB-teams aan in acht
gemeenten en is hét aanspreekpunt voor externe relaties. Haar vaste
contactpersoon bij VNN is Sociaal Juridisch Dienstverlener Sijke
Jonkman. ‘Wij kennen elkaar al heel lang en het convenant tussen
VNN en de GKB bestaat ook al een eeuwigheid. We hebben regelmatig
overleg, ik vind die korte lijnen erg belangrijk!’
tekst: Maria Ruygrok fotografie: Robert van der Molen
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Zodra mensen opgenomen zijn op de
Breegweestee of Hoog-Hullen, zijn ze
inwoners van Tynaarlo. Roose: ‘Als je
iemand weer wilt laten meedoen in de
maatschappij, dan moet je natuurlijk meer
problemen aanpakken dan alleen zijn
verslaving. Vooral geldproblemen veroorzaken heel veel stress. Als daar niets aan
gebeurt, valt iemand zo weer terug in zijn
oude gedrag. Dat weet VNN natuurlijk als

Wat doet
de GKB?

De Gemeentelijke Kredietbank (GKB)
is een overheidsinstelling die hulp biedt
aan mensen met een financieel probleem
waar zij zelf niet meer uitkomen, en bij het
voorkómen hiervan. De GKB werkt samen
met vele maatschappelijk organisaties.
Het convenant met VNN dateert van begin
2009, maar de samenwerking tussen
beide instellingen duurt al veel langer.
De GKB-vestiging in Assen werkt voor
de inwoners voor 23 gemeenten in
Groningen, Drenthe en een stukje van
Overijssel. Eén van deze gemeenten is
Tynaarlo, waar ook Eelde toe behoort.
De GKB ondersteunt jaarlijks rond de
twintig cliënten van de verslavingsklinieken de Breegweestee en Hoog-Hullen.
Het GKB-aanbod in grote lijnen:
• Informatie- en adviesgesprekken om
geldproblemen op te lossen of te
voorkomen, en algemene voorlichting.
• Budgetbeheer: de GKB beheert het
inkomen van de cliënt, betaalt daarmee
de vaste lasten. De cliënt krijgt
huishoudgeld.
• Schuldregeling: de GKB treft een regeling met de schuldeisers van een cliënt
en biedt budgetbeheer aan cliënt.
• Beschermingsbewind: als een cliënt
door een beperking zelf niet in staat is
zijn financiële zaken te regelen, neemt
een bewindvoerder van de GKB dit over.
Beschermingsbewind wordt ook wel
“onderbewindstelling” genoemd en wordt
opgelegd door de kantonrechter.
• Sociale kredietverlening: mensen met
een laag inkomen die bij een commerciële bank geen lening krijgen kunnen
soms wel terecht bij de GKB voor een
sociale lening.

geen ander en daarom maken de SJD’ers
samen met de cliënt een overzicht van
diens financiële situatie. Het is ook belangrijk dat iemand eerst stabiel is voor je hieraan gaat werken. Er moeten betrouwbare
afspraken te maken zijn, anders hebben
wij schuldeisers niets te bieden. Als de
cliënt eraan toe is, dan vullen ze samen
een aanmeldformulier in en komen ze
naar het intakegesprek bij de GKB.’

KETENPARTNER

‘ HET IS HEEL PLEZIERIG
DAT DE SJD’ERS VAN VNN
GOED WETEN WAT DE GKB
NODIG HEEFT’
Motivatie
De regiomanager is vol lof over de Sociaal
Juridisch Dienstverleners (SJD’ers) van
VNN: ‘Vooral in de beginfase doen zij veel.
Voor onze medewerkers is het heel plezierig dat de SJD’ers zo goed weten wat de
GKB nodig heeft. Grofweg komt dit neer
op: inzicht in de inkomsten en uitgaven en
een overzicht van de schulden en schuldeisers. Plus een klant die gemotiveerd
genoeg is om er iets aan te willen doen.’

anders dan beschermingsbewind. Roose:
‘Bij “gewoon” budgetbeheer blijft de cliënt
zelf verantwoordelijk voor het budgetplan,
bij beschermingsbewind neemt de GKB
deze verantwoordelijkheid helemaal over.
Beschermingsbewind is bedoeld voor
cliënten bij wie de oorzaak van de problematiek blijvend is. Hier liggen een medische verklaring en een beslissing van de
kantonrechter aan ten grondslag. Dit komt
ook bij VNN-cliënten wel eens voor, ja.’

Afslossingsregeling
Een bewoner van Hoog-Hullen of de
Breegweestee die bij de GKB aanklopt,
krijgt bijna altijd een schuldregeling in
combinatie met budgetbeheer aangeboden (zie kader). In grote lijnen komt zo’n
regeling erop neer dat de GKB – op basis
van het inkomen van de cliënt – berekent
hoeveel deze in drie jaar tijd kan terugbetalen aan zijn schuldeisers. De GKB
schiet dit bedrag voor in de vorm van een
saneringskrediet, óf bemiddelt met de
schuldeisers om (een deel van) de schuld
in termijnen terug te laten betalen. In beide
gevallen moet de cliënt drie jaar lang
maandelijks een bedrag aflossen: hetzij
aan de GKB, hetzij aan de schuldeiser(s).
Al die tijd blijft de cliënt onder budget
beheer bij de GKB; voor schuldeisers is
dit meestal een voorwaarde om überhaupt
een regeling te willen treffen.
Voor de duidelijkheid: budgetbeheer is iets

Trots
Franciska Roose mag als regiomanager
dan eindverantwoordelijk zijn voor het
overleg met externe partijen: ‘Het échte
contact vindt natuurlijk op de werkvloer
plaats. Onze uitvoerend medewerkers
werken uitstekend samen met de SJD’ers
van VNN. Uit de teams die ik aanstuur
hoor ik zelden geluiden dat zaken niet
goed lopen. En anders zijn ze in een mum
van tijd weer opgelost. Ik ben er hartstikke
trots op hoe makkelijk ze elkaar weten te
vinden en precies weten wat ze van elkaar
kunnen verwachten. Dat is ook goed voor
de klant en daar gaat het allemaal om
toch?’
Openhartig: ‘Echt, ik heb er voor dit interview goed over nagedacht, want natuurlijk
kon ik een vraag over mogelijke knelpunten in de samenwerking tussen VNN en de
GKB verwachten. Maar nee, we werken al
zó lang samen, die zijn er gewoon niet!’
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OPVALLEND
BEZOEK EN LIKE

ONZE FACEBOOKPAGINA!
VNN maakt al langere tijd gebruik van de facebookpagina
www.facebook.com/verslavingszorg om informatie over de
organisatie, ons aanbod en ander interessant nieuws te delen.
Sinds kort is ook een aparte facebookpagina van de
afdeling Preventie online gegaan:
www.facebook.com/vnnvoorlichting.
De informatie die we daar willen laten zien is vooral gericht op
ouders en intermediairs. Het nieuws gaat onder andere over
de gewijzigde leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar voor tabak en
alcohol en de consequenties die dit heeft.
Ook het cursusaanbod van Preventie voor ouders wordt onder
de aandacht gebracht. Verder wordt verwezen naar interessante
artikelen en websites, bijvoorbeeld www.hoepakjijdataan.nl, vol

met leuke info, filmpjes, testjes en natuurlijk veel bruikbare tips
voor ouders en opvoeders. Kortom, een leuke en nuttige pagina
voor iedereen die met jongeren te maken heeft!
Nieuwsgierig?
Ga vooral een kijkje nemen en ‘like’ de pagina of deel interessante links met je netwerk. Op die manier kunnen we nog meer
mensen bereiken en wordt het onderwerp middelen en opvoeding nog meer onder de aandacht gebracht.

WATERPIJP GEEN GEZOND
ALTERNATIEF VOOR SIGARET
Wie aan een waterpijp denkt, denkt
aan hasj of wiet. Althans, de ouderen
onder ons. De laatste jaren is de
waterpijp in Nederland bezig aan een
opmars. Vooral in de Randstad zien
we speciale lounges ontstaan waar
de waterpijp wordt gerookt.
Een waterpijp is een pijp waarbij de
rook door een reservoir, gevuld met
water, wordt geleid. Hierdoor koelt
de rook af. Van oorsprong komt de
waterpijp uit India, maar het gebruik
is vooral in het Midden-Oosten wijd
verbreid. Meestal wordt er in dat geval geen hasj of wiet in gerookt, maar
een speciaal soort tabak. Deze tabak
bevat soms wel, soms geen nicotine.
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De tabak is vaak op smaak gebracht
met honing of fruit. In het MiddenOosten is het roken van de waterpijp
een sociaal gebeuren dat plaatsvindt
in theehuizen of in zogenaamde
“sisha-lounges”.
Dit gebruik zien we de laatste
jaren ook in de westerse wereld
opduiken. Met name jongeren
vinden het interessant of gezellig
om aan een waterpijp te lurken.
Vaak hebben ze daarbij het idee
dat het roken van een waterpijp
minder schadelijk is dan het roken
van sigaretten, omdat de rook minder
scherp is en wordt gefilterd.

Toch bevat de rook uit een
waterpijp veel ongezonde stof
fen, vergelijkbaar met de rook van
sigaretten. De toegevoegde aroma’s
maken de rook nog schadelijker. Er
is geen reden om aan te nemen dat
de waterpijp een gezond alternatief
voor de sigaret zou zijn. Het water
filtert wel wat nicotine weg, maar
houdt het merendeel van de giftige
stoffen niet tegen. Er zijn helaas
weinig betrouwbare onderzoeken
naar de schadelijkheid op de lange
termijn. Dit wordt mede veroorzaakt
door het feit dat veel waterpijprokers
ook sigaretten roken.

Bron: Factsheet Waterpijp,

Trimbos-instituut Utrecht, 2013

METHAMFETAMINE IN NEDERLAND?
De naam methamfetamine duikt
regelmatig op in de media. Wat is
methamfetamine en moeten we ons
hierover zorgen maken?
Methamfetamine wordt, net als amfetamine
(speed) en cocaïne, gerekend tot de drugs
met een stimulerende werking. Dit betekent
dat honger, vermoeidheid en slaap bij de
gebruiker verdwijnen en dat hij of zij zich
geestelijk opgepept voelt. Dit kan zich uiten in
tevredenheid of euforie. Door de opwekkende
substantie voelt de gebruiker zich erg zeker
van zichzelf en is hij bereid grotere risico’s te
nemen. De gebruiker is zich vaak niet bewust
van zijn aangetaste denk- en beoordelingsvermogen. De ervaren helderheid in het hoofd is
dus voor een deel schijn. Van oudsher komt
het gebruik van methamfetamine met name
voor in Tsjechië en Slowakije, terwijl in de rest
van Europa amfetamine wordt gebruikt.

Effecten
Bij veelvuldig gebruik kunnen stimulerende
middelen leiden tot uitputting, lichamelijk
verval en vatbaarheid voor allerlei ziektes.
Op geestelijk terrein zien we de omgekeerde
effecten als eerder beschreven: mensen
voelen zich depressief, wanhopig, boos of
paranoïde. Van amfetamine en methamfetamine is bekend dat ze hersenschade kunnen
veroorzaken. Bij cocaïne is dat waarschijnlijk
niet het geval.
Verschil amfetamine en methamfetamine
Het verschil tussen amfetamine en methamfetamine zit vooral in de grotere heftigheid
van het laatste middel. De werkingsduur is
ongeveer het dubbele en de ervaren high is
sterker. De schadelijkheid, waaronder de kans
op hersenbeschadiging, is ook een stuk groter.
Marginale rol in Nederland
In Nederland speelt methamfetamine tot nu

toe een marginale rol. De stof wordt (vrijwel)
nooit bij de testservice voor uitgaandrugs
aangeboden. Wel is de sterkte van de amfetaminemonsters toegenomen. Dit komt omdat
de invoer van de grondstof BMK, die voor de
productie van amfetamine werd gebruikt,
door de overheid aan banden is gelegd.
Nederlandse drugsproducenten zijn daardoor
zelf BMK gaan maken uit apaan (een chemische verbinding). Met als gevolg zeer sterke
amfetamine die weinig is versneden met
andere stoffen zoals cafeïne.
Kans op overdosering
Omdat veel gebruikers deze sterke amfeta
mine niet zijn gewend, bestaat er kans
op overdosering. Temeer daar sommige
gebruikers denken dat het middel niet werkt,
omdat ze het cafeïne-effect missen. Ze zijn
dan geneigd om extra te gaan gebruiken. VNN
heeft al verschillende klachten ontvangen over
deze sterke amfetamine.

VERMOEIDE MANNEN DRINKEN MEER

Mannen en vrouwen blijken verschillend te reageren op stress. Mannen hebben
de neiging meer alcohol te drinken als reactie op stress. Bij vrouwen blijkt dit
anders te zijn: zij gaan in stressvolle situaties eerder minder drinken. Dit zijn
uitkomsten van twee experimenten van Roy Otten en Roel Hermans van de
Radbout Universiteit Nijmegen.
Voor het eerste experiment had men in het
lab een café nagebouwd. Vervolgens werden
honderd proefpersonen uitgenodigd om samen
met een vriend of vriendin langs te komen. De
ene helft moest een inspannende taak uitvoeren, de andere helft een makkelijke taak. Na
afloop mochten de proefpersonen zelf drankjes
uit de koelkast halen. Het bleek dat de mannen

ongeveer viermaal zoveel alcohol dronken als
de vrouwen. Bovendien dronken de mannen
die een inspannende taak hadden moeten
uitvoeren, anderhalf keer zoveel als de mannen
die een makkelijke hadden uitgevoerd. Bij de
vrouwen was het andersom: zij dronken minder
na een inspannende taak.
Omdat vrouwen na stress niet meer gingen
drinken als anders, werd het tweede experiment alleen met mannen uitgevoerd. Men
wilde nagaan of het effect ook zichtbaar
was als de mannen bewuster gingen
drinken. Hiervoor moesten de mannen iedere consumptie die ze

namen, noteren. Ook hier waren twee groepen
proefpersonen aanwezig. De ene helft had een
inspannende taak verricht, de andere helft een
makkelijke. De mannen die een inspannende
taak hadden verricht en hun consumpties hadden moeten noteren, bleken minder te drinken
dan de andere mannen.
Vermoeidheid doet een aanslag op het
vermogen tot zelfcontrole. Hierdoor handelen
mensen impulsiever. De zelfcontrole is te vergroten door mensen bewuster te laten drinken.
Volgens de onderzoekers is het nu zaak om
creatieve en bruikbare strategieën te bedenken
om mensen bewust te maken van hun drank
gebruik.

Bron: Running Head: Self-Control Failure and Alcohol
Intake. Roy Otten, Mira B. Cladder-Micus,

J. Loes Pouwels, Maximilian Hennig, Angela A.
T. Schuurmans & Roel C.J. Hermans
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Systeemtherapeut Gerjan Timmerman en
sociotherapeut Linda Dussel werken met veel plezier
bij jongerenkliniek de Breegweestee in Eelde.
De Breegweestee is een kliniek voor jongeren
tussen de 18 en 28 jaar, die door gebruik
van alcohol en/of drugs, gokken of gamen in de
problemen zijn gekomen.
‘Wij bieden jongeren hier een goede,
veilige plek en zorg op maat’, zegt Gerjan.
tekst: Lianne Zijlstra fotografie: Robert van der Molen

TEAM CENTRAAL

DE BREEGWEESTEE
Wie zijn jullie cliënten?
Gerjan: ‘Onze cliënten zijn jong-volwassenen met een gemiddelde
leeftijd van 21 jaar, die op alle levensgebieden “vastgelopen” zijn.
Ze hebben zoveel problemen, dat ambulante behandeling niet afdoende
is. Velen van hen hebben een zogenaamde dubbele diagnose: naast
een verslaving kampen ze met andere psychiatrische problemen, bijvoorbeeld angststoornissen of ADHD. Vaak is er sprake van een trauma,
opgelopen in hun jeugd of in de “gebruikersscene”. Door het veelvuldig
gebruik van alcohol of drugs heeft hun ontwikkeling stilgestaan.
Je ziet veel verlate pubertijdsproblemen als moeite met autoriteit en
structuur. Vaak vertonen de jongeren grensoverschrijdend gedrag.’
Linda: ‘Wij zien jongeren uit alle lagen van de samenleving.
Verslaving komt echt niet alleen in de lagere sociale milieus voor.’
Wat hebben jullie jongeren te bieden?
Gerjan: ‘We bieden een passende behandeling op alle levensgebieden
en een goede, veilige plek voor de jongeren.’
Linda: ‘We hebben oog voor de groep, maar ook voor het individu.
Wat voorop staat is de vraag wie iemand is en wat hij of zij nodig heeft.
We proberen vertrouwen op te bouwen en met de jongeren te werken
aan een toekomstperspectief.’
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Willen de jongeren van nu dat nog wel, zo’n opname in een kliniek?
Gerjan: ‘Veel van onze jongeren hebben het ambulant niet gered:
die hebben echt een opname nodig om aan hun problemen te werken.
Dat besef hebben ze uiteindelijk vaak zelf ook wel. Een opname is
absoluut ingrijpend, maar we bieden wel maatwerk en dat merken de
jongeren snel genoeg.’
Linda: ‘Veel jongeren die hier net zijn, hebben moeite met de regels,
maar later zien ze daar meestal ook de positieve kanten van in. Ze hebben structuur, weten waar ze aan toe zijn en ontwikkelen vriendschappen
met de andere jongeren, waardoor ze weer vertrouwen krijgen in zichzelf
en de ander. Het contact met ons als hulpverleners is intensief, waardoor
ze ook weer vertrouwen in ons krijgen.’
Wat maakt het werken op de Breegweestee leuk?
Gerjan: ‘Wat ik mooi vind, is dat we hier een heel lange traditie hebben
van de familie betrekken bij de behandeling. We behandelen hier niet
alleen de jongere, maar hebben ook oog voor de familie. Verder ben
ik erg gecharmeerd van de multidisciplinaire aanpak die we bieden;
het geheel is meer dan de som der delen! We hebben medewerkers in
diverse functies en behandelen niet alleen de verslaving, maar kijken
ook naar andere leefgebieden als school of werk, sociale relaties en
financiën. Zo werk ik als systeemtherapeut vaak samen met de Sociaal
Juridisch Dienstverleners (SJD). We voeren gezamenlijk gesprekken met
jongeren en hun ouders om de financiële zaken goed te regelen. Ik werk

Bovenste rij van links naar rechts: Judith van der Wal, Geert Jan Bartol, Gerjan Timmerman,
Linda Dussel, Gaby Meijer, Anna van Weerdenburg, Martin Eissens, Thomas Ijspeert,
Yasemin Brands, Paul Koopman, Charlotte Nieuwenhuizen en Fenny Bovenga.
Onderste rij van links naar rechts: Roelien Bos, Gabritta de Vries, Judith Magai,
Kabir Hamidi, Robert Coopman, Maarten Langedijk en Marieke Floris.
Niet op de foto: Agus Bellman, Asaina Manuela, Cherda Trügg, Cora van der Wal,
Grieco Casemier, Henk Meijers, Jeroen Tenback, Jolanda Oorburg, Mijke Hofman,
Peggy Baks, Sonja Bulten, Tineke Slagter, Willem van der Leeuw, Ellen Provoost,
Levina Schrader, Petra Oltmann en Rianne Boer.

hier al sinds 1996, maar ben nog steeds enthousiast over mijn werk en
de veerkracht van ons team.’
Linda: ‘We hebben een leuk team en zetten samen veel vernieuwende
dingen op. We organiseren bijvoorbeeld themadagen en familiedagen
en bieden maatwerk aan de groep. Wat ik ook mooi vind, is onze hechte
contact met de jongeren. Ze gaan niet naar school, zijn dus heel veel
hier op de Breegweestee en daardoor delen we samen lief en leed.’

Een plek die voor heel veel jonge mensen ooit heel belangrijk was.’
Linda: ‘Je laat toch veertig jaar geschiedenis achter. Mensen hebben
hier met hart en ziel gewerkt en voor de jongeren is het pand een echt
thuis. In het begin bedoelen ze hun ouderlijk huis als ze zeggen “ik ga
naar huis”, maar na een tijdje is de Breegweestee hun thuis. Ik zie
overigens wel uit naar de samenwerking met de andere jongerenkliniek
van VNN, het Bauhuus.‘

Jullie zijn een hecht team?
Linda: ‘Dat zijn we zeker. We werken veel met modules die we samen
draaien. Daardoor leren we elkaar goed kennen. We weten goed van
elkaar wat iemands kracht is. Binnen het team hebben we veel diversiteit
qua karakter en leeftijd, wat prettig werkt. Iedereen is met hart en ziel
betrokken en de medewerkers hebben veel kwaliteiten en ervaring.’
Gerjan: ‘We hebben veel aandacht voor Oplossingsgericht werken,
zowel in de behandeling als binnen het team. Als iets binnen een team
niet goed loopt, heeft dat meteen zijn weerslag op de bewoners. Door
onze oplossingsgerichte benadering proberen we dat zoveel mogelijk
te voorkomen.’

Tot slot…
Gerjan: ‘We vormen steeds meer een schakel binnen de ketenzorg; ook
wat de nazorg betreft. Onze jongeren stromen naar diverse plekken uit,
ook buiten VNN. Helaas geeft de beddenreductie die hier gaat plaats
vinden, wel wat onrust binnen het team, maar iedereen pakt het goed op.‘
Linda: ‘Bij de Breegweestee is ongelofelijk veel veranderd de afgelopen
jaren. We zijn met onze tijd mee gegaan en bieden nieuwe therapieën
als schematherapie, EMDR en MFT (Multi Family Therapy).
De behandelduur is verkort naar zeven à acht maanden en we bieden
een geleidelijke overgang naar meer zelfstandig wonen, door de
jongeren na ongeveer vijf maanden in een apart gebouw elders op het
terrein te laten wonen. Wie een realistisch beeld wil hebben van de
Breegweestee: bel, mail of kom eens langs!’

Kijken jullie uit naar de nieuwe kliniek in Eelde,
waar de Breegweestee straks deel van uit gaat maken?
Gerjan: ‘Ja, de tijd is er nu wel rijp voor, maar ik vind het ook spannend
dat de Breegweestee straks niet meer bestaat, dat die plek weg is.
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DE ERVARINGSDESKUNDIGE
Dick Zwiers (56) werkt als
ervaringsdeskundige bij VNN
in Emmen. Dick was meer dan
25 jaar verslaafd aan alcohol.
Hij is nu ruim 10 jaar clean.
Zijn aandachtsgebieden zijn
ervaringsdeskundigheid en
herstelondersteunende zorg.
Dick heeft een klankbordgroep
opgezet voor cliënten van VNN
en de GGZ en begeleidt een
stagiaire van de opleiding
“Ervaringsdeskundige in de
zorg”. Zijn grote wens is om een
nazorggroep voor cliënten op te
starten, waarbij mensen kunnen
leren van elkaars ervaringen.

‘Ik ben een levend bewijs van
het feit dat het wel degelijk mogelijk is om te herstellen
van een verslaving. Acceptatie is voor mij het toverwoord
geweest. Accepteren dat het tijd kost om te herstellen en accepteren
dat herstellen niet per definitie op alle fronten genezen hoeft te
betekenen. Wat mij daarbij heeft geholpen is het vertrouwen in de
hulpverleners. Hun onvoorwaardelijke betrokkenheid probeer ik nu zelf uit
te dragen. Dit alles vanuit het principe van herstelondersteunende zorg
en Oplossingsgericht Werken, waar ik groot voorstander van ben. Ik werk
vanuit herkenning: ik weet wat het is om tot op het bot verslaafd te zijn, je
eenzaam en machteloos te voelen en het gevoel te hebben dat je er
nooit meer uitkomt. (Ver)oordelen is voor mij onmogelijk, omdat ik er
indertijd een vergelijkbare puinhoop van heb gemaakt. Mijn
ervaringsdeskundigheid kan toegevoegde waarde hebben,
maar ik werk niet beter dan mijn collega’s die niet
ervaringsdeskundig zijn, hooguit anders.’

fotografie: Inge Jansen

