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Er zijn gelukkig veel manieren om een dierbare 
te helpen. Zonder dat dit meteen betekent dat 
die persoon levenslang in herstel gaat van zijn 
verslaving. Vraag jezelf dus af of dat ook met-
een je doel moet zijn. Al is het natuurlijk heel 
begrijpelijk om naar gezondheid te streven. Maar 
wat is de juiste hulp en wanneer help je écht? In 
veel gevallen is een verslaving zo sterk dat je als 
naaste ten einde raad bent. Het is belangrijk om 
eerst zelf hulp te zoeken: zorg voor jezelf, praat 
erover, laat de (eventuele) schaamte voor wat het 
is, bepaal grenzen en wees consequent, ook naar 
jezelf toe. Naasten van verslaafden kunnen onder 
andere terecht bij instanties als Verslaafd aan Jou, 
Moedige Moeders en AL-Anon. 
  Tip: Duik in de wereld van verslaving. Informeer 

jezelf!

Maak een afspraak met de huisarts 
Ga allereerst naar je huisarts om samen te zoeken 
naar de juiste hulp voor jouw geliefde. Dat is ook 
een advies van Drs. Robert van de Graaf, versla-
vingsarts bij Verslavingszorg Noord Nederland. De �

Angst en radeloosheid beheersen je leven wanneer een dierbare 
verslaafd is. Juist diegene waar je het meest om geeft, erkent niet 

hoe ziek hij of zij is. Kun je iets doen? Zo ja, wat dan?  
Lef geeft antwoorden. TEKST Saskia Geurds / ILLUSTRATIES Marjan de Haan

huisarts kan je helpen met het maken van een plan. 
Zij hebben dunne lijntjes met zorginstellingen 
en behandelcentra en daarnaast kan een huisarts 
contact leggen met scholen en werkplekken.  
  Tip: Check bij je zorgverzekeraar welke hulp 

vergoed wordt 

Leeftijd speelt helaas een belangrijke rol; in de 
gezondheidszorg gelden uitzonderingen op de 
algemene regels. Vanaf 16 jaar mogen jongeren 
zelfstandig over hun medische behandeling be-
slissen zonder toestemming van hun ouders en 
ondanks hun minderjarigheid. Niemand kan dus 
iets regelen zonder toestemming van de persoon 
zelf. Het enige wat je kunt doen, is de verslaafde 
overtuigen om hulp te zoeken. De huisarts bekijkt 
het ziektebeeld en focust zich daarbij met name 
op de onderliggende problematiek van de versla-
ving. Samen met de naastbetrokkene(n) helpt de 
huisarts naar het zoeken van de juiste zorg; zowel 
voor de verslaafde als voor de naaste. Is er sprake 
van een enorme crisissituatie, dan kan de huisarts 
een gedwongen opname in gang zetten. Dat is een 

Mijn naaste is 
verslaafd: 

wat nu?!

lastig proces, maar zowel bij minder- als meerder-
jarige verslaafden wel mogelijk. Een verwijsbrief 
is dan ook niet het probleem, maar de persoon 
met de verslaving zal uiteindelijk zelf open moeten 
staan voor hulp. 
  Tip: Zoek als naaste (familielid) ook voor jezelf 

hulp bij een familiecounselor of 12 stappen 

hulpgroepen.

Steun zoeken in je omgeving en je zorgen met 
anderen bespreken is erg belangrijk. Wat Van de 
Graaf aanbeveelt is het volgen van een training, 
die verschillende verslavingszorginstellingen aan-

bieden. ‘Hiermee leer je als partner of familielid 
hoe je een verslaafde in de zorg krijgt. Goed voor 
jezelf zorgen en het maken van een noodplan bij 
agressie en huiselijk geweld zijn onderdelen van 
die training. Daarnaast krijg je beter inzicht in 
de verslavingsproblemen van je naaste en leer je 
manieren van communiceren en motiveren om je 
naaste te bewegen in behandeling te gaan.’ 

Ga in gesprek 
Wat je zeker niet uit de weg moet gaan, is een 
gesprek met de verslaafde persoon. Vraag of hij 
of zij hulp wil. Maar: doe dit niet alleen! Vraag 
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Begrijpelijk, want je wil het beste voor je dier-
bare. Toch is het belangrijk om jezelf af te vragen 
in hoeverre je als naaste een verslaving in stand 
houdt, want soms ben je meer codependent dan je 
zelf denkt.  
De interventionist geeft een voorbeeld: 
‘Ik heb mijn kind gevraagd om te stoppen. Vervol-
gens komt ze dagenlang niet thuis tot ze weer hon-
ger heeft. Dan ziet ze er verschrikkelijk uit en laat 
ik haar weer binnen. Het is toch mijn kind. Ik kan 
haar dan toch niet wegsturen?’

Ook volgens Figueira is het vooral belangrijk om 
uitgesproken consequenties altijd na te komen. 
‘Dus: mag je kind niet meer thuiskomen, dan mag 
dat een paar dagen later ook niet.’ Als familielid 
kun je co-verslaafd zijn. ‘Moeder die verslaafd is 
aan het verslaafde kind’, vervolgt Figueira. ‘Gaat 
het goed met de patiënt, dan gaat het met haar ook 
goed. Gaat het slecht, dan bloedt moeder emo-
tioneel zowat dood. Het is dan moeilijk om dui-
delijke afspraken te maken waar de codependent 
naaste zich echt aan kan houden.’ Consequenties 
zijn onder meer: als je niet meegaat om hulp te 
aanvaarden ga ik van je scheiden, verlies je je kin-
deren en ben je niet meer welkom; ook niet om te 
eten, ook niet om te slapen, ook niet om de huur 
te betalen. Figueira: ‘Ik laat de naasten niet zomaar 
een streng stemmetje opzetten. Ik wil dat het op-
recht en overtuigend klinkt. Dat kan alleen als ze 
ook écht overtuigd zijn. Voor dat we op dat punt 
komen, hebben we al veel gesprekken gehad.’ 
  Tip: Klink niet alleen overtuigend, maar ben dat 

ook écht!

Denk altijd aan jezelf 
Volgens Risch komt codependent gedrag voort uit 
onderliggende problematiek bij de naasten zelf: 
‘Loop je over van eigenwaarde en zelfvertrouwen, 
dan zit je niet in een huwelijk waar iemand al 
vijftien jaar grensoverschrijdend met je omgaat. 
Dan kies je eerder om er mee te stoppen of om 
de consequenties wél na te komen.’ Wat maakt 
dan dat de verslaafde het hele gezin terroriseert 
ten koste van alles en iedereen? Wat je als naasten 
kan doen om de situatie te veranderen, is volgens 
Risch een antwoord zoeken op die vraag. De basis 
van een oplossing is volgens haar zorgen voor 
jezelf. ‘Je hebt nooit controle over de verslaafde. 
De verslaafde kan jou als naaste de illusie geven 

als naaste heb je ook een houvast. Je kunt dan 
altijd zeggen: jij wist dit.’ 
 Tip: Zet gemaakte afspraken op papier

Wees helder en duidelijk 
Voor een naaste is het moeilijk om niet gemani-
puleerd te worden door een verslaafde. De kans 
dat je als (codependent) naaste je eigen grenzen 
overschrijdt uit schuldgevoel is groot. Duidelijke 
en heldere communicatie is dus erg belangrijk. 
Wanneer een verslaafde zegt waarom hij of zij 
het zo moeilijk heeft, dan kun je, ook als je nog 
niet heel sterk bent als naaste, altijd teruggrijpen 
naar de gemaakte afspraak. ‘Dit is wat we hadden 
afgesproken, dus dan had je dat moeten denken 
voordat je ging gebruiken’, geeft Risch aan als ant-
woord op manipulatief gedrag van een verslaafde. 
Een voorbeeld van onduidelijke communicatie is 
het volgende scenario: 
Een naaste roept: ‘Als jij het nog één keer te bont 
maakt, dan is het klaar!’ Wat is te bont? En wat 
is klaar? Dat is volgens Risch al het begin van de 
ellende. ‘De verslaafde vindt het allemaal wel mee-
vallen, dus te bont vindt hij het sowieso niet.’

Durf ook naar je eigen aandeel te 
kijken 
Als laatste redmiddel kun je sinds enkele jaren in 
Nederland kiezen voor een interventie. Met een 
interventie wordt een verslaafde dwingend, maar 
met liefde, overtuigd om aangeboden hulp te aan-
vaarden. Gezinsleden en eventuele andere naasten 
krijgen daarnaast gerichte hulp en informatie en 
kijken vervolgens samen met een familiecounselor 
naar hun eigen aandeel. ‘Verslaving is een familie-
ziekte en dat moet je niet onderschatten. Zo ook 
niet een interventie. Je gaat als naasten keiharde 
dingen zeggen en misschien moet je wel afscheid 
nemen van de verslaafde, soms voor altijd’, zegt 
Peggy-Sue Figueira, professioneel interventionist. 
Dat is ook het punt waar Van de Graaf naasten 
voor waarschuwt: ‘Als naaste moet je uitkijken dat 
je niet in de schoenen gaat staan van een hulp-
verlener. Helaas kun je soms niet anders dan je 
vertrek aan te kondigen als de verslaafde niet in 
behandeling gaat.’ 
  Tip: Accepteer dat je zelf ook onderdeel van 

het probleem bent (geworden)

Handel niet uit emotie 
Als naaste handel je snel vanuit angst en emotie. 

3 MODELLEN

Arise Model
Naasten zijn onderdeel 

van een gezamenlijke 

interventie aanpak. 

Deze interventie is 

meestal verspreid over 

een aantal weken of 

maanden.

Johnson Model
Ook wel Confronta-

tional Intervention. 

Naasten confron-

teren en overtuigen 

een verslaafde om 

aangeboden hulp te 

aanvaarden.

CRAFT Intervention
CRAFT zet de familie 

in en gebruikt geen 

confrontatie metho-

diek. Het leert naasten 

hoe ze hun familielid 

kunnen motiveren.

Peggy-Sue: ‘Wan-

neer de addict nog 

niet van plan is gehol-

pen te worden, is het 

moeilijk om middels 

het Arise model of 

de CRAFT methode 

een interventie toe te 

passen.’

familie, een vriend, vriendin of iemand van je zelf-
hulpgroep om naast je te staan. Geef in dit gesprek 
duidelijk aan dat je je zorgen maakt omdat je veel 
om die persoon geeft. Dat zijn of haar gedrag 
onaanvaardbaar is geworden voor jou en dat jij 
last hebt van de verslaving. Kies een goed moment 
voor dit gesprek.  
  Tip: Ga het gesprek niet aan als de ander 

onder invloed is

Stel haalbare grenzen 
Gebruik geen loze argumenten om het gesprek 
kracht bij te zetten. Consequenties als ‘ik zet je de 
deur uit als dit zo doorgaat’, hebben geen enkel 
effect als je ze niet echt meent of uit kunt voeren. 
Integendeel. 
Veronica Risch is werkzaam bij Verslaafd aan Jou, 
het steun- en informatiepunt voor naasten van 
verslaafden. Wat Risch veel ziet is dat het meren-
deel van de naasten die hulp zoeken, codependent 
gedrag vertonen of codependent zijn. De enige 
manier om daar iets aan te doen is volgens haar: 
jezelf helpen. ‘Een verslaafde kan alleen maar ver-
slaafd blijven als diegene wordt gefaciliteerd door 
de omgeving. Denk daarbij aan de vrouw van een 
verslaafde man die dreigt de deur niet meer open 
te doen, maar waar de man al vijftien jaar dronken 
op de bank zit.’ Dat beaamt Van de Graaf: ‘Bepaal 
wat je wel en niet accepteert van het vaak grens-
overschrijdende gedrag van de verslaafde. Als je 
niet goed voor jezelf zorgt, kun je ook een ander 
niet goed helpen.’ 
  Tip: Bij consequenties: houd je aan de conse-

quenties

Door consequenties niet na te komen ontneem 
je de verslaafde zodoende de noodzaak om te 
stoppen met gebruiken. De gebruiker neemt je 

Door consequenties niet 
na te komen, ontneem  
je de verslaafde de  
noodzaak om te stoppen 
met gebruiken

niet meer serieus. Dreigen gebeurt vaak in een 
opwelling van woede, verdriet of machteloosheid. 
‘Begrijpelijk’, zegt Risch, ‘maar het werkt niet’. 
Heldere en duidelijke communicatie is volgens 
haar erg belangrijk: ‘Grenzen moet je helder 
formuleren. Vervolgens kun je haalbare conse-
quenties verbinden aan het overschrijden van die 
grenzen. De vrouw van de verslaafde man zou dus 
kunnen zeggen: als jij nog één keer drinkt, dan is 
mijn grens bereikt en moet je ergens anders gaan 
wonen. Daar kun je als naaste altijd op terugval-
len.’ Volgens Risch is dat voor alle naasten mis-
schien wel het belangrijkste: ‘De verslaafde weet 
zodoende waar hij aan toe is’, gaat ze verder, ‘maar 

PEGGY-SUE 
FIGUEIRA
Drug & Alcohol  

Interventionist 

Bekend van:  
Verslaafd!

Eigen bedrijf: First 

Step Interventions

Werkzaam bij  
Vincere-GGZ

ACHTERGRONDVERHAAL



56 57

dat jouw gedrag zin heeft, maar dat is manipulatie. 
Waar je wel controle over hebt, is het gedrag van 
jezelf.’ Het is dus van belang om je eigen levens-
kwaliteit te verbeteren, ongeacht wat de verslaafde 
doet. Of de verslaafde nu gebruikt, niet gebruikt, 
terugvalt of clean is: dat moet niet uitmaken voor 
jouw gedrag als naaste.  
  Tip: Verbeter je eigen levenskwaliteit, ongeacht 

wat de verslaafde doet

Wanneer ben je dan zorgzaam en wanneer ben je 
codependent? Dat is heel simpel volgens Risch: 
‘Iemand die zorgzaam is, haalt daar plezier uit en 
vindt het fijn om voor een ander te zorgen zonder 
dat het ten koste gaat van zichzelf. Iemand die 
codependent is, zorgt voor anderen ten koste van 
zichzelf.’ Daarin is ieder mens natuurlijk anders en 
dus is voor iedereen de grens anders. Het belang-
rijkste is dat je je eigen grens aangeeft en stop zegt 
wanneer jouw grens bereikt is.

Neem niet alle verantwoording op je 
Wil je geliefde geen hulp, zie dat dan niet als af-
wijzing van jou, maar realiseer je dat de verslaving 
op dat moment sterker is. Een verslaafde komt pas 
tot een besluit om iets aan zijn of haar gebruik te 
veranderen als hij erachter komt dat er meer na-
delen dan voordelen zitten aan zijn gebruik. Deze 
nadelen ervaart de ander niet wanneer jij de pro-
blemen steeds weer oplost. Uiteindelijk is de ge-
bruiker ook zelf verantwoordelijk voor zijn of haar 
eigen probleem. En vanzelfsprekend ook voor de 

oplossing daarvan. Die verantwoording neemt een 
verslaafde liever niet. Hij of zij zal excuses zoeken 
en jou het gevoel geven dat jij als naaste wel snapt 
waarom hij drank of drugs gebruikt. Zodoende 
word je als naaste onbewust meegezogen in de 
verslaving van je dierbare. 
  Tip: Laat de gevolgen van het gebruik bij de 

gebruiker

Blijf eerlijk 
Eerlijkheid, openheid en bereidheid zijn de grond-
leggers van verandering. Als je je niet aan die 
principes houdt, verandert er niks. Voor familie 
en direct betrokkenen zijn deze principes net zo 
belangrijk als voor de verslaafde. Houd je je er niet 
aan, dan verandert er niks. ‘If nothing changes, 
nothing changes’, zegt Figueira. Volgens haar heeft 
familie niet altijd in de gaten hoe ziek ook zij zijn. 

Eerlijkheid over eventuele andere verslavingsver-
schijnselen in de familie is dan ook erg belang-
rijk om het ziektebeeld in kaart te brengen. Het 
tekenen van een genogram geeft een overzicht 
van het gehele familiesysteem. Dat leerde de 
interventionist uit het Arise interventiemodel. 
Volgens haar kun je zodoende heel sterk vijf 
generaties identificeren. Vaak merkt Figueira dat 
er meer speelt in de familie; alcoholmisbruik, een 
ouder die workaholic was en/of emotioneel niet 
beschikbaar, een opa of oma die psychisch in de 
war was of seksuele mishandeling. ‘Wanneer je een 
verslaving niet al bij de vijfde generatie aanpakt, 

‘Ik laat mijn kind niet 
doodgaan!’

Impactbrieven zijn een belangrijk onderdeel van de 
interventie. Ten eerste brengt het team (de naasten 
en de interventionist) in kaart wat de verslaving 
met de verslaafde zelf doet. Als tweede leggen naas-
ten uit wat de verslaving met hen doet en in het 
laatste gedeelte worden de consequenties genoemd. 
  Tip:  Confronteer de verslaafde, dan is er geen 

tijd voor een weerwoord

Is de bodem al bereikt? 
Het kan voorkomen dat een verslaafde geen hulp 
accepteert en niet gelooft dat ouders of naasten het 
deze keer wél menen. Ze zijn zo manipulatief dat 
ze niet geloven dat ze het deze keer echt durven 
vol te houden. Daarnaast kan het ook zijn dat de 
persoon zijn bodem nog niet heeft bereikt en er 
nog niet klaar voor is. Die bodem bereik je niet 
door op een ochtend binnen te vallen met een 
interventieteam of door op een dag ineens een 
waslijst aan consequenties voor te dragen. 
Mensen die volgens Figueira bereid zijn hulp te 
aanvaarden, zijn de verslaafden die het meest 
geleden hebben onder hun eigen verslaving. Tij-
dens haar interventies heeft ze gemerkt dat juist 
deze mensen blij zijn dat er iemand komt om ze 
te helpen. ‘Een addict met nog veel geld en veel 
vrienden denkt sneller: zak in de stront, ik wil niks 
met jou te maken hebben en ik blijf lekker mijn 
eigen ding doen. Zo is iemand van negentien niet 
blij met mij, maar iemand van achtendertig -die al 
bezig is vanaf zijn dertiende- is moe.’  
  Tip: Blokkeer de toevoer van aandacht, liefde, 

geld en seks. En houd je aan die consequenties!

Wacht tot het juiste moment 
Volgens de interventionist komt een verslaafde 
er uiteindelijk wel op terug om aangeboden hulp 
te aanvaarden. ‘Als je als naasten de toevoer van 
aandacht, liefde, geld, en seks blokkeert en dat ook 
volhoudt, dan krijg je een verslaafde uiteindelijk 
wel gemotiveerd om een behandeltraject aan te 
gaan. We willen allemaal iets. En als iedereen 
in jouw leven opeens stopt met het contact, dan 
bloed je echt dood. Als de boodschap is: wij ver-
breken al het contact en het enige dat je kunt doen 
is hulp zoeken, dan komt er een moment dat ze 
dat doen.’ Belangrijk hierin is dat je je als naasten 
aan de consequenties houdt. Want als je stiekem 
als co-verslaafde toch geld geeft of een deur open 
houdt, dan verdun je de boodschap.

gaat het bergafwaarts en is iedereen in de familie 
op een gegeven moment ziek. Dan gaat het niet 
alleen van boven naar beneden, maar ook van 
links naar rechts.’ 
  Tip: Wees eerlijk, direct en blijf communiceren 

met je kind/partner/naaste

Confronteer de verslaafde  
Figueira gebruikt met name de Johnson methode 
om een verslaafde te overtuigen. Dat houdt in dat 
de verslaafde niet op de hoogte is tot het moment 
dat hij of zij geconfronteerd wordt. Zodoende 
heeft de persoon met de verslaving geen tijd om 
met een weerwoord of excuus te komen. ‘Die 
jaren hebben ze -als het goed is- gehad’, zegt de 
interventionist. Dat is ook wat verslavingsarts Van 
de Graaf veel ziet. ‘Mensen komen vaak pas in 
behandeling na forse druk vanuit de directe om-
geving. Die druk is noodzakelijk, want vanwege 
hun verslaving vinden mensen zelf onvoldoende 
motivatie’, zegt de arts. 

Verslaafd aan Jou
Verslaafd aan Jou is het steun- 

en informatiepunt voor naasten 

van verslaafden. Hulpaanbod: 

telefonisch en online advies, 

workshops, trainingen en open 

dagen. Maar ook: persoonlijke 

begeleiding in de vorm van een 

online programma in combina-

tie met individuele gesprekken. 

www.verslaafdaanjou.nl 

Moedige Moeders
Naasten en familie kunnen 

terecht bij Moedige Moeders 

Nederland. Hier vind je steun, 

advies en hulp bij het zoeken 

naar professionele hulp. Moe-

dige Moeders lokaliseert zich 

door heel Nederland.  

www.moedigemoeders-

nederland.nl 

Alcohol- en Drugs Infolijn 
Wanneer je behoefte hebt 

aan een persoonlijk gesprek 

kun je contact opnemen met 

de Alcohol- en Drugs Infolijn: 

0900-1995 (€ 0,10 p/min + de 

kosten van je mobiele telefoon 

- Op werkdagen van 9:00 tot 

17:00) 

Al-Anon
Al-Anon is de wereldwijde zelf-

hulporganisatie voor partners, 

familie en vrienden van alcoho-

listen. Lidmaatschap is gratis.  

www.al-anon.nl 

Zie ook de Lef Behandelwijzer 

voor een uitgebreid hulpaan-

bod voor zowel de patiënt als 

hun naasten.

ER ZIJN MEER MANIEREN OM EEN VERSLAAFDE NAASTE TE HELPEN.  
Informatie, tips en steun vind je onder andere bij:

■
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