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Programma

• Wat is verslaving?
• Hoe herken je het?
• Hoe kun je een gesprek aangaan?
• Behandelingen
• Wat is herstel?
• Duurzame re-integratie



Kenmerken van verslaving

• Erfelijkheid

• Hersenziekte

• Ontkenning

• Stigma

• Verslavingsgedrag

• Trauma

De stopknop is kapot

• Co-morbiditeit

• Compulsief en obsessief

• Co-dependency

• Cross-addiction

• Controleverlies

• Chronisch

Aantasting alle levensgebieden: psychisch, fysiek, emotioneel, 

relationeel, sociaal, financieel en spiritueel



Signalen tijdens gesprekken

• Gelaatskleur

• Geur (ammoniac, alcohol, aftershave)

• Onrust

• Spastische trekken (bijv. in gezicht)

• Pupillen, verkleind, groot, verkleurd

• Strak, uitdrukkingsloos gelaat

• Obsessief gedrag t.o.v. andere zaken

• Lichamelijke schade door ongelukken

• Onsamenhangend verhaal 

• Hyperfocus op onderwerpen

• Therapeutisch taalgebruik

• Transpireren

• Prikkelbaarheid

• Slecht gebit

• Onverzorgd

• Vermijdingstactiek

• Frequent verzuim

• Ontkenning

• Oogcontact (geen)

• Dramatiek

• Rookgordijn

• Agressie  (onderliggend)



Gedrag

• Ontkenning / zelfrechtvaardiging

• Enorme schaamte- en schuldgevoelens

• Angst voor (voor)oordelen van anderen

• Angst voor ontdekking, verdoezelen slechte prestaties

• Geloven oprecht dat ze kunnen stoppen wanneer zij dat willen

• Geloven oprecht dat de laatste keer gebruiken ook echt de laatste keer  zal zijn 

geweest

• Zijn niet eerlijk over de mate van hun gebruik

• Verleggen focus van problemen en zoeken naar andere externe oorzaken

• Leggen zelf moeilijk verband tussen gebruik en de problematiek die eruit 

voortvloeit

• Onvermogen je te verbinden met een ander





Interventies

Iemand is niet verantwoordelijk voor zijn ziekte, 
maar wel voor zijn herstel!

Inzicht krijgen in ziekte, behandelingsmogelijkheden

Advies aan de werkgever over de zetten stappen



Behandeling

Wat kan waar het beste behandeld worden en hoe?

1. Regulier vs Minnesotamodel

2. Ambulant / Dagbehandeling / Klinische behandeling

5. Binnenland / buitenland



Wat is herstel?

Een zeer persoonlijk en uniek proces waarin iemands opvattingen, waarden, 

gevoelens, doelen en rollen veranderen. (transformatie)

Het leidt tot een leven met meer voldoening, waarin hoop een plaats heeft en 

men kan geven en nemen ondanks de beperkingen en participatieproblemen 

die met de aandoening gepaard gaan. 

Herstel heeft te maken met het ontstaan van een nieuwe betekenis en zin in 

het leven, terwijl men over de gevolgen van de aandoening heen groeit.

(naar Anthony, 1993).



Herstelproces

• Abstinentie 

• Acceptatie

• Zelfinzicht

• Meetings 

• Sponsor

• Contacten/relaties

• Zelfzorg

Openheid, eerlijkheid, bereidwilligheid

• Ontspanning

• (Zelf-)vertrouwen

• Hulp leren vragen

• Nieuw gedrag oefenen

• Clean tijd

• Realisme

• Verantwoordelijkheid dragen





(Traject) Doelen

• Emotioneel herstel

• Relationeel herstel 

• Fysiek herstel (vitaliteit)

• Financieel herstel

• Persoonlijk herstel

• Maatschappelijk herstel

• Spiritueel herstel

Als er een basis is, kan gewerkt worden aan 

duurzame re-integratie!



Beroepsgroepen met risico

• Beschikbaarheid van alcohol op het werk

• Onregelmatige werktijden

• Werkdruk, stress en gevaarlijke situaties

• Sociale druk om te drinken

• Verveling

Vaak paste de werksituatie bij de verslaving. Het is goed te kijken naar ander werk.





Valkuilen

• Denken dat verslaving aan één middel het enige probleem is

• Geloven dat nuchter zijn alle problemen oplost

• Minder tijd steken in je herstel dan je stak in je verslaving

• Selectief eerlijk zijn

• Jezelf speciaal en uniek voelen

• Geen excuses maken

• Het programma gebruiken om perfectie na te streven

• Denken dat het leven gemakkelijk hoort te zijn

• Het programma gebruiken om alle problemen op te lossen
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