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Redactioneel
In plaats van een korte beschrijving van wat er allemaal in deze uitgave is te lezen 

wil ik iets anders voorleggen, iets waar je je over kunt verbazen, over iets waar 

voor mij de logica ontbreekt, iets waar je wellicht over moet nadenken.

Zelf niet uit de academische wereld maar vanuit mijn interesse voor ‘alcohol’ en 

wetenschap bezocht ik in het voorjaar het jaarlijkse middag minisymposium ‘Weten-

schap in Arkin: So what?’ In een reeks van (heel) korte presentaties maak je kennis 

met diverse onderzoeksprojecten. Los van de inleiders waren er 26 personages, die 

podium op- podium af, afgemeten vijf minuten spreektijd kregen om het resultaat 

van hun onderzoek te presenteren. Na elke spreker drie minuten vragen uit zaal. 

Wat kun je brengen in zo’n opgespeede snelheid? Wat ik niet vaak doe, maar na het 

betoog van de derde spreker moest ik toch wel een vraag stellen, of misschien meer 

een toevoeging geven op waar het m.i. aan ontbrak. Zal proberen het duidelijk te 

maken. De presentatie was vanuit de ‘academische werkplaats EPA’. Onderwerp: 

‘Netwerkanalyse van symptomen bij schizofrenie’. Voor schizofrenie kun je ook een 

ander symptoom noemen.

Netwerken die psychische stoornissen uitbeelden bestaan uit knopen (nodes), die 

symptomen representeren, en randen (edges) die relaties tussen symptomen repre-

senteren. Zo kun je bijvoorbeeld angsten en depressie koppelen, óf slaap problemen 

die vervolgens een scala van allerlei andere symptomen oproept. Dat kun je fraai 

in kaart brengen met allerlei visuele modellen van verbindingen. Er zijn allerlei 

modellen van mogelijke psychiatrische symptomen en hun mogelijke interactie met 

andere stoornissen. 

Ik heb gezegd: zou het niet aardig zijn als je in dat 3-d schema ook het cluster 

‘problematisch middelengebruik’ (verslaving) in kaart brengt. We hebben het toch 

over de EPA groep? Is het niet vreemd dat in die ‘onderzoek projecten’ niet, per 

definitie zou je bijna zeggen, de schakeling met deze groep gemaakt wordt? Als je 

naar de recent verschenen ‘Zorgstandaarden’ kijkt zul je duidelijk zien dat in tal 

van psychiatrische processen het gebruik van allerlei genotsmiddelen een belang-

rijke rol speelt. Directeur ‘Opleidingen’ vulde gelijk aan dat we hier toch beter op 

moeten letten! Dit soort bevindingen geeft mij toch wel het gevoel dat het nog ver 

zoeken is als we het hebben over het integrale denken.

Wetenschap en het beoefenen ervan is een groot goed, een must, al is het alleen 

al om de nieuwsgierigheid, de mens eigen, een plaats te geven. Wat je bij veel on-

derzoekers en wetenschappers wel ziet is het in blokjes- of in hokjes denken. Zich 

helemaal toeleggen en specialiseren op één aspect, rechtlijnig, niet over de grens 

kijken om de omliggende aspecten in kaart te brengen. Van dat ene weten ze dan 

ook werkelijk alles, maar wat er verder, om hun heen in de maatschappij gebeurt 

ontgaat ze. De filosoof Ivan Illich heeft dit eens beschreven; deze ‘wijsheid’ heb ik 

natuurlijk niet zelf bedacht. 

Freek de Jonge vertelde op een lezing dat hij al op jeugdige leeftijd met zijn vader, 

die hervormd predikant was, van gedachte wisselde. Toen hij als kind op zekere 

leeftijd alles zo wel had doorgenomen vroeg hij aan zijn vader: ‘als Alles dus van 

God komt, waar komt de Duivel dan vandaan’? Daar heeft hij nooit een bevredi-

gend antwoord op gekregen, heb ik begrepen.                       KCK 19-9-2017
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Het taboe rond het bespreken van seksualiteit
in de behandeling

“ruimte voor lust brengt onrust”

In de GGZ is het bespreken van (de eigen) seksualiteit een 

heel lastig onderwerp. Niet alleen lastig voor de patiënt 

om met zijn behandelaar hierover in gesprek te gaan, 

maar zo mogelijk nog lastiger voor hulpverleners om hier 

met de patiënt over te praten. Komt het onderwerp wel 

ter sprake, dan bekruipt menigeen een gevoel van onge-

mak en/of van schaamte. Gek eigenlijk, want Desmond 

Morris liet in zijn boek ‘De Naakte Aap’ in de zestiger ja-

ren al op vermakelijke wijze zien hoe groot de rol is van 

seksualiteit in ons dagelijks leven en de impact hiervan 

op de samenleving. Dus dan kun je je enigszins voorstel-

len hoe gigantisch groot die roze olifant is in de hoek van 

de behandelkamer op het moment dat we het niet hebben 

over seksualiteit. Jammer ook, want het is in niemands 

belang.

De cliëntenraad van Arkin* wil graag dat het thema 
seksualiteit een normaal gespreksthema wordt in de 
behandeling. Dat seksualiteit uit de taboesfeer komt en 
een (behandel)gesprek zodanig is, dat zowel patiënt als 
behandelaar zich vrij voelen hierover te praten.
Het uitbrengen van een ongevraagd, schriftelijk advies 

aan de Raad van Bestuur van Arkin is een effectieve ma-

nier om een onderwerp op de agenda van de organisatie 

te krijgen. Een advies moet terdege worden onderbouwd 

en daarom hebben we niet alleen wetenschappelijke 

literatuur over taboes rond seksualiteit bestudeerd, maar 

ook gesproken met patiënten en met behandelaars over 

dit onderwerp. We 

hebben geleerd dat 

er afdelingen zijn 

waar het onderwerp 

seksualiteit heel veel 

minder beladen is. 

In goed Nederlands 

spreken we dan van 

Best Practices. Er is 

dus al het een en an-

der kennis en ervarin-

gen binnen Arkin. We 

hebben geleerd dat 

ook in een groepsge-

sprek seksualiteit kan 

worden besproken 

en mensen het ook 

prettig vinden dat dit 

onderwerp een keer 

ter sprake komt.

Om het thema nog verder uit te diepen heeft de
Cliëntenraad een zomerlezing gehouden over het thema 
‘seks in de knel’.
De Amsterdamse seksuologe Renske Althuisius ontmasker-

de in haar betoog een aantal mythes en sprak openhartig 

met het publiek over de taboes rond seksualiteit. Zo is er 

in de zorg bijvoorbeeld de mythe “ruimte voor lust brengt 

onrust” ofwel laten we het maar niet hebben over seks, 

want dat brengt alleen maar onrust.

Niets blijkt minder waar, want juist het niet bespreken 

van seksualiteit brengt mensen in verwarring en creëert 

onrust op de afdeling. Afdelingen waar mannen en vrou-

wen zijn opgenomen zijn seksuele ontmoetingsplekken, 

volgens Althuisius. Er gebeurt onderling heel veel: er zijn 

verhoudingen, er is stiekeme seks. Dus behandelaars: ‘ga 

het onderwerp niet doodzwijgen, maar benoem het’. Wat 

kan wel en wat kan niet. Creëer een veilige sfeer en maak 

het bespreekbaar. Althuisius pleit ervoor dat seksualiteit 

vast onderdeel is van behandelplan. Voorts zou ze graag 

zien dat een instellingen zoals de Jellinek ook een sek-

suologisch spreekuur hebben zodat zowel patiënten, maar 

ook behandelaars advies kunnen krijgen op ingewikkelde 

seksuologische vraagstukken. Haar voornaamste bood-

schap van deze middag: “Durf het gesprek aan te gaan!”

Eind september hoopt de cliënten zijn ongevraagd advies 

over seksualiteit uit te brengen.

Emile Verstege,

ondersteuner

Cliëntenraad Arkin

* Arkin: is de 

paraplu waaronder 

vallen de merken:

Jellinek, Mentrum, 

Novarum, Inforsa, 

NPI, Roads, Spoed-

eisende Psychia-

trie Amsterdam, 

Punt P, Sinai 

Centrum, Arkin 

BasisGGz, Arkin 

Jeugd & Gezin.

Foto: Kees C. Keuch
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Het thema ligt nog vaak in de taboesfeer 
en mensen vinden het over het algemeen 
moeilijk om erover te praten. 

Waarom is dit zo belangrijk?

Omdat het een eerste levensbehoefte is, net als eten en 

drinken. Bijvoorbeeld dat medicatie van invloed kan zijn 

op seksualiteit. Veel cliënten worden daar onvoldoende 

over geïnformeerd. Ook is seksualiteit sterk verbonden 

met herstel, een sterk thema binnen de cliëntenraad. 

Seks is meer dan de daad, daar hoort ook intimiteit en 

sensualiteit bij. Daar moet over gesproken kunnen wor-

den. De ervaring is dat dat nog te weinig gebeurt en hoe 

kunnen we daar verandering in brengen? Daarom hebben 

ze deze middag georganiseerd. Wat ze hopen te bereiken 

is dat het normaal wordt om er over te praten en dat dui-

delijk wordt welke plek dit onderwerp krijgt in de behan-

deling. Is er schaamte of schuldgevoel? Dan moet dat ook 

bespreekbaar zijn.

Lezing van seksuoloog Renske
Althuisius van GGZinGeest.

Zij begint met te vertellen dat ze kortgeleden boventallig 

werd verklaard, maar dat door de steun van haar collega’s 

en de cliëntenraad het besluit is teruggedraaid. Toch ziet 

Seks in de knel 
Zomerlezing  Cliëntenraad Arkin in het Polanen theater  6 juli 2017

ze dit overal gebeuren. Seksualiteit en de problematiek 

die daarmee gepaard kan gaan wordt onvoldoende erkend 

en er wordt dus flink op bezuinigd. Niet alleen binnen de 

klinieken, maar het is bijvoorbeeld ook uit het basispak-

ket gehaald. Het wordt soms nog wel vergoed door de 

aanvullende verzekering. Renske is begonnen als maat-

schappelijk werkster en heeft langzamerhand van bin-

nenuit het thema seksualiteit op de agenda gekregen en is 

een seksuologisch spreekuur begonnen. Daar zal ze later 

wat meer over vertellen. Het liep jaren heel goed, maar 

is helaas nu wegbezuinigd.

De titel van de lezing is “Ruimte voor lust geeft onrust” 

en  “Masturbatie maakt krankzinnig”; oude aannames 

die allang achterhaald zijn maar helaas nog steeds vaak 

gebruikt worden als excuus om het er niet over te heb-

ben. Er zijn nog meer mythes rondom het bespreken van 

seksualiteit. 

Mythes rondom seksualiteit

1. Geen slapende honden wakker maken:  de ervaring van 

Renske is dat dit onderwerp altijd speelt bij iedereen, 

dus er niet over praten is erger dan het wel bespreekbaar 

maken.

2. Praten over seks brengt cliënten in de war: in de prak-

tijk blijkt dat het er niet over praten mensen méér in de 

war brengt. Ze blijven rondlopen met vragen en aanna-

mes die met wat eenvoudige voorlichting kunnen worden 

verholpen. Vaak hebben behandelaars zelf moeite met het 

bespreken ervan en worden ze daar ook niet voor opge-

leid. Soms wordt op eigen initiatief van studenten het 

onderwerp wel besproken in de opleiding.

3. Seks is geen primaire basisbehoefte: dat is het dus wel, 

net zoals eten en drinken.

4. Seks is voor veel cliënten niet weggelegd, dus pijnlijk 

om daarover te beginnen; dat is inderdaad een punt. Voor 

sommigen is het niet weggelegd, maar dat kan allerlei 

emoties oproepen van frustratie en verdriet en het is 

goed om daar wel aandacht aan te geven. Renske heeft 

in haar praktijk veel mensen ontmoet die inderdaad nog 

nooit seksualiteit hebben ervaren, maar dan is het juist 

goed om erover te praten. Want ook zij hebben, net als 

andere mensen behoeften en dromen.
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5. Seks is een privézaak: dat is wel zo, maar iedereen 

heeft iets met seksualiteit, het gaat ons allemaal aan. 

Juist omdat het iedereen raakt is het een onderwerp waar 

je zorgvuldig mee om moet gaan, maar het wel bespreek-

baar moet maken.

6. Masturbatie is een slap aftreksel van seks, niet vol-

waardig, zielig en mogelijk zondig: dat is niet waar. Solo-

seks kan heel troostrijk zijn en kan heel behulpzaam zijn 

in het reguleren van spanning.

7. Reguliere hulpverleners zijn niet opgeleid om het over 

seks te hebben: dit klopt vaak, maar dat is nog geen 

reden om het niet te gaan aankaarten. Je moet er mee 

oefenen en hulp bij krijgen en die hulp is er ook.

8. Gezonde seks heb je met een ander mens, dus niet 

met een dier, voorwerp of fantasie: dit komt heel veel 

voor, maar mensen schamen zich ervoor. Maar het is een 

bestaande vorm en daarom dus goed om het bespreekbaar 

te maken, door informatie over dit onderwerp kan je veel 

schaamte en schuldgevoel weghalen. Het werkt taboe 

verminderend als je er iets over kan uitleggen.

9. Mannen voelen zich meer vertrouwd en minder onzeker 

over hun eigen geslachtsdelen dan vrouwen: dat is niet 

zo. Ook mannen zijn hierover onzeker. En als je onzeker 

bent over je lijf of je geslachtsdelen bemoeilijkt dat de 

beleving van seksualiteit.

Afdelingservaringen van Renske

De afdeling als seksuele ontmoetingsplek.

Omdat er steeds vaker gemengde afdelingen zijn gebeurt 

er onderling heel veel. Er wordt veel aan seks gedaan, 

stiekeme seks, onderlinge verhoudingen en vrouwen die 

zich prostitueren. Belangrijk is hier dat er een afdelings-

beleid is op het gebied van seksualiteit. Wat kan wel en 

wat kan niet. Beleid is verplicht en het beleid binnen 

Arkin is bekend en op te vragen bij Emile Verstegen. 

Seks kan op een afdeling ook als machtsmiddel gebruikt 

worden. Ook zijn er confrontaties door onder meer 

uitdagende kleding of porno dat wordt binnengehaald. 

Vroeger werden mannen en vrouwen gescheiden, dat 

gebeurt steeds minder, Je kan seks niet verbieden, dus 

praat erover. Een ander punt is dat vrouwelijke behan-

delaren soms verbaal lastig gevallen geworden, maak dit 

bespreekbaar in het team!

Ervaringen seksuologisch spreekuur

-  Seksualiteit is vaak geen onderdeel van het behandel- 

   plan en komt ook niet aan bod in het rijtje randvoor-                     

   waarden (zoals relaties, financiën enz.).Toch speelt

   het vaak een rol en zou het goed zijn dat het onderdeel

   wordt van de standaard vragenlijst.

–  Er is vaak een verminderd verlangen of juist een

   verhoogd verlangen, vaak zijn dit bijwerkingen van de

   medicatie of is het inherent aan de aandoening. Dat

   betekent niet dat seksualiteit uit je leven verdwijnt, 

   maar je moet er harder voor werken.

–  Bijwerkingen van medicijnen worden niet besproken bij

   de psychiater. Wat simpele voorlichting kan al veel

   verhelderen.

–  Negatieve seksuele ervaringen in het verleden kunnen

   nog steeds een rol spelen in de beleving van

   seksualiteit en ook van invloed zijn op de bereidheid

   om erover te praten. Vaak komen die negatieve

   herinneringen terug na een heftige gebeurtenis.

   Daarom is het goed als daarnaar gevraagd wordt, zodat  

   de behandelaar op de hoogte is hiervan. Dan gaat het

   er niet eens om dat die gebeurtenis uit en te na moet

   worden besproken, maar kan ook al volstaan worden

   met het bespreken van hoe je seks nu zou willen en

   wat je daarvoor nodig hebt.

–  Vaak is er gebrek aan kennis, vaardigheden en

   voorlichting. Veel mensen zijn onvoldoende voorgelicht 

   en hebben door hun ziekte in de puberteit bijvoorbeeld

   ook niet kunnen experimenteren. Nu is het net

   onderzocht dat jongeren steeds later met seks beginnen

   en dat preutsheid op zijn retour is. Vaak weten jogeren 

   gewoon ook niet genoeg. Als je bijvoorbeeld veel porno

   kijkt denk je dat die seksbeleving standaard is, terwijl

   dat natuurlijk helemaal niet zo is. Ook is vaak niet

   bekend wat het verschil is tussen seksualiteit en

   intimiteit. Sommige mensen zijn bang voor intimiteit

   door verwaarlozing in de jeugd

–  Er is veel onzekerheid en schaamte. We hebben in onze

   huidige maatschappij zoveel normen en waarden over

   hoe je eruit moet zien, maar ook hoe seks eruit moet

   zien, hoe vrijen hoort te gaan. In alle doelgroepen, oud

   en jong spelen daarover schaamte en onzekerheid.

–  Vragen over seksuele oriëntatie, kinderwens en
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   partnerwens. Zeker als je dat in je puberteit niet hebt

   kunnen uitzoeken blijven veel vragen liggen. Veel

   cliënten willen erover praten maar durven niet. Maar 

   dit kan je nog inhalen door voorlichting en aandacht 

   voor dit onderwerp. Vragen over seks is ook een teken

   van herstel. Als ze erover willen praten is er leven!

–  Vragen over bijwerkingen van medicijnen, SOA en

   anticonceptie.

–  Seksverslaving, ontremming. Dat komt voor als het een 

   probleem gaat worden. Heeft te maken met coping; de

   cliënt gebruikt seks om iets anders niet te hoeven

   voelen. Dit is belangrijk om ook bespreekbaar te

   maken.

Beleid
Op afdelingsniveau

Aandacht in beleid voor:

–  aandacht voor seksuele behoeften en functioneren

–  seksuologisch spreekuur op iedere locatie ( is nu   

   allemaal geschrapt)

–  seksualiteit vast onderdeel van het behandelplan

Op instellingsniveau:

–  Beleid seksualiteit en intimiteit

–  Diverse modules omtrent dit onderwerp installeren

Seksualiteit bespreekbaar maken

Waarom is dit niet gemakkelijk?

–  er is gene, bij zowel de behandelaar als de cliënt

–  de aanname: seks is een privézaak

–  de gedachte dat de patiënt het zelf wel bespreekbaar

   zal maken als het nodig is

–  onvoldoende gespreksvaardigheden bij de behandelaars

Het is goed om je bewust te zijn van het seksuele leer-

proces dat wordt gevormd door een biologisch en psy-

chologisch proces en de ouderboodschap. Het vergt een 

bewustwording van zowel behandelaar als cliënt over 

normen en waarden. Wat vind ik er eigenlijk zelf van? En 

je dan beseffen dat anderen anders denken en dat je dus 

ook niet dingen voor anderen moet invullen.

Hansje Cozijnsen

Waarom
drinken

wij?
Een fractie van de drinkers wordt alcoholist. Niet alleen 

de hoeveelheid alcohol die iemand inneemt telt, maar 

ook erfelijkheid, persoonlijkheid en hersenveranderingen 

die bij aanhoudend drinken kunnen ontstaan. Alcohol-

verslaving wordt vastgesteld met zeven gedragscriteria. 

Marcia Spoelder (Universiteit Utrecht) onderzocht of over 

de betrokken gedragingen meer te leren valt door ratten 

te bestuderen die alcohol lebberen.

Als je ratten om de dag water met alcohol te drinken 

geeft, zal dit een aantal van hen koud laten. Een tweede 

groep begint uit eigen keus matig alcohol te consumeren 

en een derde – de drinkebroers – lust er wel pap van. De 

motivatie van de drinkebroers om alcohol te lebberen 

groeide gaandeweg, afgemeten aan de toenemende in-

spanning die zij zich getroostten om aan de tuit te mogen 

likken. Zij verloren de controle over hun inname van al-

cohol. Anders dan overige ratten waren ze niet te stoppen 

als aan de drank bittere kinine werd toegevoegd of als 

ze lichte elektrische schokken kregen. Met andere woor-

den, de drinkebroers maalden niet om straf. Ze maalden 

wel om beloning: alles wat met alcohol te maken had. 

Niet alleen de drank zelf, maar ook de omstandigheden 

en voorwerpen (‘prikkels’) waarvan ze geleerd hadden 

dat die verwezen naar de beschikbaarheid van alcohol. 

Spoelder concludeert dat bij ratten de zucht naar alcohol 

samenhangt met zowel individuele gevoeligheid als met 

een lange voorgeschiedenis van drinken. Wat dit betreft, 

het zijn net mensen. 

Spoelder M (2016) Proefschrift Universiteit Utrecht.

Dit artikel is overgenomen uit het tijdschrift ‘Verslaving’

(H. Rigter) juni 2017
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Amsterdam en Utrecht

Gezocht
Enthousiaste vrijwilligers

voor de buitenring
In deze tijden van veranderingen in de zorg binnen en buiten de organisatie is het belangrijk dat cliënten meedenken 

en meebeslissen bij veranderingen. Deze kerntaken, bij wet vastgelegd, vormen de basis voor het werk van de Cliën-

tenraad Arkin. Arkin is de naam van de GGZ koepel waaronder de merken vallen: Jellinek, Jellinek Utrecht, Mentrum, 

Punt P, Novarum, NPI, Basis GGZ, Inforsa forensische zorg, Roads en het Sinaï Centrum. De laatste twee hebben een 

eigen Cliëntenraad.

De Cliëntenraad Arkin houdt zich bezig met de belangen behartiging voor
de cliënten die in behandeling zijn bij één van de merken van Arkin.

Wij zoeken mensen die de Cliëntenraad kunnen ondersteunen met kennis en het ophalen van cliëntenervaringen mid-

dels achterban contacten.

Wij zijn op zoek naar mensen die (ex) cliënt zijn en tenminste een half jaar stabiel en geen middelenmisbruik.

De Cliëntenraad wil een afspiegeling zijn van de Amsterdamse/Utrechtse samenleving en streeft naar diversiteit. 

Gezien de huidige samenstelling van de Cliëntenraad zoeken we vooral vrouwelijke leden.

Wij bieden: 
* een goede inwerkperiode met begeleiding

* een kleine maandelijkse vrijwilligersvergoeding

* de mogelijkheid je talenten te ontwikkelen 

* kennis en ervaring opdoen

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij

Maaike Riemersma, bureaumanager, via

telefoonnummer 590 5112 of

clientenraad@arkin.nl  of  maaike.riemersma@arkin.nl 

Klaprozenweg 111, 1033 NN Amsterdam.

Voor meer informatie www.clientenraadarkin.nl  of

www.arkin.nl
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55+ 
De cliëntenraad van Arkin, waar o.a. Jellinek 

verslavingszorg onder valt, organiseert eind van het 

jaar een mini symposium over verslaving bij 55 plus en 

bij jongeren. Mij is gevraagd om iets over de ‘ouderen’ 

te schrijven. Het staat nogal in de picture vandaag de 

dag. Geregeld kom je het tegen in allerlei magazines 

en nieuwbladen. Vanuit wetenschappelijke hoek wordt 

ernstig gewaarschuwd. Het Trimbos instituut heeft dikke 

rapporten gepubliceerd. Nu kan ik wel een mini semi 

wetenschappelijke verhandeling geven onderbouwd met 

talloze onderzoek gegevens maar het lijkt mij beter 

om aan de hand van mijn eigen ervaringen een beeld 

te schetsen. Het geeft enigszins een indruk hoe het 

tijdsbeeld oorzaak en gevolg weergeeft. Let wel dat tot 

de negentiger jaren er publiekelijk weinig bekend was 

over verslaving. Mijn huisarts dacht echt dat ik het aan 

mijn maag had.

Inmiddels ben ik 65 dus pas in de doelgroep. Alleen 

niet in de doelgroep die door hun alcoholgebruik in de 

gevarenzone zitten of dreigen erin te komen. Zeg nooit 

‘nooit’, een gevleugelde veel gebruikte uitdrukking bij 

gebruikers, maar ik durf wel te pretenderen het contact 

met koning Alcohol goed onder controle te hebben. Dat 

mag zo langzamerhand ook wel, zou je zeggen.

Dat ik voorbestemd zou zijn om alcoholist, of zoals 

we dat tegenwoordig noemen ‘alcohol afhankelijk’, te 

worden kun je van tevoren niet regisseren, dat bedenk je 

ook niet, dat gebeurt.

Zou je je leven nog een keer over willen doen? Nou, 

over de pret en bijzonderheden die ik heb meegemaakt 

had ik niet willen missen. Maar als ik tevoren had 

geweten een overgevoeligheid voor leuk- lekker en veel 

te hebben, dan had ik daar wel speciaal op gelet. Hoe 

komt het dat ik me ongevraagd, onwetend en ongemerkt 

een alcoholverslaving heb aangemeten terwijl anderen, 

met ook een dagelijks  groot innemingsvermogen, dat 

niet hebben. Of (nog) niet hebben gekregen of het voor 

zichzelf nog niet weten dan wel durven te erkennen. 

Is mijn ‘nucleus accumbens’ misschien groter dan de 

pinda grootte zoals bij de doorsnee mens? Of behoor ik 

tot de 10% die gewoon de pineut is, dat je leven anders 

verloopt. Ik weet het niet en zal het waarschijnlijk ook 

wel niet te weten komen.

Een product van de ‘zestiger jaren’ wordt mijn generatie 

genoemd. De zestiger jaren die ontegenzeggelijk 

gekenmerkt worden door veranderingen op allerlei 

gebied. In mijn jonge jaren zaten we aan tafel met 

‘ganzenborden’ of zoiets. Bij de kolenkachel lezend in 

‘Pietje Bel’. Televisie was nog niet doorgedrongen tot in 

ieders huiskamer. Mijn moeder is jong gestorven waarna 

vanaf mijn twaalfde wij gingen verhuizen naar de andere 

kant van de stad waar de nieuwe geliefde van mijn vader 

woonde met haar twee zonen. Dat was geen succes wat 

resulteerde in dat ik op mijn 

vijftiende, bijna zestien, ben 

gaan werken bij de Koninklijke 

firma Capi-Lux fotohandel in de 

Kalverstraat als jongste bediende 

in het magazijn. Na het handje 

contantje in ontvangst nemen 

van het transparante loonzakje 

met voor mijn leeftijd een 

astronomisch hoog salaris deed 

mij onmiddellijk besluiten het 

‘ouderlijk’ huis te verlaten. 

Tijdje bij mijn grootouders 

gewoond waarna op mijn 

zeventiende ik op kamers ben 

gaan wonen. Vijf à zes dagen per 

week werken en drie avonden 

naar school om toch nog een 

beetje basis te leggen. Daarna 

studie in diverse fotografische 

disciplines. Vanaf het moment dat 

ik op mezelf ging wonen was het vrijheid, blijheid. Het 

bijzondere aan de zestiger- en deel zeventiger jaren was 

dat de tijdgeest dat ook ademde. Alles was in beweging. 

De televisie werd in menig huiskamer geïnstalleerd maar 

dat was zeker niet het enige. Het opbouwen van het 

land en de economie na de catastrofe van de tweede 

wereldoorlog veranderde Nederland in een welvaartstaat 

met alle geneugten van dien. En in die welvaartsgolf zat 

ik en keek erna. Maar niet alleen kijken. Tempels als 

Paradiso en Fantasio werden geopend waar fantastische 

popconcerten werden gehouden. Er ontwikkelde zich een 

zogenaamde subcultuur. Het bloempotkapsel was voorbij, 

al zou je dat vandaag de dag niet zeggen. De man met 

lang haar, zelfs tot de politieagent en voor de soldaat in 

het leger (met haarnetje).

Voor het brede publiek deden allerlei genotsmiddelen 

haar intrede, hasj, marihuana, tripmiddelen en later de 

Alles was drankdrankdrank,
geen probleemdrank maar toverdrank
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heroïne en cocaïne. Aanvankelijk werd in mijn omgeving 

alleen geblowd. De wijsheid ging rond dat je goed ziek 

zou worden als je alcohol zou drinken en blowen tegelijk. 

Totdat we er op een gegeven moment achter kwamen dat 

beide ook juist het genot konden verhogen. Het kenmerk 

van een subcultuur is dat ook deze veranderd door de 

tijd. Tegenwoordig is het één grote subcultuur geworden 

waarin de mens maar wat aan rotzooit, maar dit terzijde. 

Mijn eigen leventje vanaf dat ik op mezelf ging wonen 

ontwikkelde zich gestadig. Alles ging goed, werk, geld en 

op een gegeven moment een vriendin waar ik vier jaar 

mee in ons souterrain samen heb gehokt. Dat souterrain 

was op de Prinsengracht, vlakbij de hoek Utrechtsestraat 

met op elke hoek een café. Het werd een gewoonte om 

automatisch na het werk rond vijf uur 

naar de pleisterplaats te gaan om daar 

wereldse zaken te bespreken.

Na een kleine tien jaar zeer gedegen 

training kwam ik via een GGD arts bij 

de Jellinek verslavingszorg terecht. 

Eerst ambulant met librium pilletjes 

thuis proberen van de drank af te 

blijven en erachter komen dat dit 

niet lukt. Tenslotte kreeg ik te 

horen dat het beter zou zijn om drie 

maandjes in de kliniek te komen. In 

de ‘mannenkliniek voor alcoholisme’ 

was ik de jongste. Hoop geleerd over 

alcohol en wat daar omheen draait 

maar niet hoe er mee om te gaan. En 

dan bedoel ik nuchter je door onze 

samenleving bewegen. Toch heb ik 

het toen een kleine twee jaar vol 

gehouden. Vijf jaar later was het hoog 

tijd voor de herhaling van drie maanden kliniek. Het huis 

uit, tot rust komen, aansterken en jezelf moed inpraten 

want zonder positiviteit komt er van de motivatie niet 

veel terecht. En zoals we allemaal weten is ‘motivatie’ 

het trefwoord in deze! Daarna is het tien jaar geweldig 

gegaan totdat ik vergeten was dat ik een alcoholprobleem 

had. En als u denkt dat dit één van de bekende smoezen 

is geef ik u niet geheel ongelijk. 

We maken een sprongetje en zijn inmiddels in het nieuwe 

millennium. 

“Op een dag sta je niet meer op. Je kunt je bed 

niet uit want je benen weigeren alle dienst. Ik had 

verlammingsverschijnselen,  polyneuropathie en ben 

met een brancard het huis uitgetild en per ambulance 

weggevoerd. Dat is zo’n moment waarop je keihard wordt 

geconfronteerd met het leven dat je leidt”. Dat was de 

laatste keer!

Terwijl ik er dus vrij vroeg bij was en door de opgedane 

kennis en behandeling alles bij elkaar toch grote delen 

van mijn leven abstinent van alcohol heb geleefd is het 

interessant om te kijken hoe dat nu met mijn generatie 

genoten is verlopen.

Nederland had niet echt een drankcultuur. Na de tweede 

wereldoorlog stelde het alcoholgebruik niet veel voor. 

Door de sterke welvaartsverhoging vindt vanaf begin 

zestiger jaren een sterke stijging van alcoholgebruik 

plaats. Naast het openbare drankgebruik in cafés wordt 

er ook plaats gemaakt voor drankgebruik thuis. Drank die 

tot voor kort symbool was voor ‘beschaving’ (wijn) komt 

in de tweede helft van de jaren zestig via de supermarkt 

in ruime mate beschikbaar. Het negentiende- en begin 

twintigste eeuwse ellende alcoholisme maakt plaats 

voor een nieuw probleem, het welvaartsalcoholisme. 

Aan het drinken van alcohol worden nu weer positieve 

betekenissen toegeschreven. Alcohol krijgt weer een 

centrale plaats in de sociale interactie. Het onderscheid 

in het gebruik tussen mannen en vrouwen neemt 

bovendien af. 

De functie van het alcohol drinken verschilt 

desalniettemin sterk van dat in voorgaande periodes. 

Drankgebruik krijgt bij uitstek de functie van 

ontspanningsmiddel. De term ‘sociaal drinken’ doet 

zijn intrede. Zoals we alcoholverslaving kunnen zien als 

een vorm van een mislukte zelfbeheersing, kunnen we 

het ‘sociaal drinken’ in deze context opvatten als een 

symptoom van civilisatie en maatschappelijk succes. 

Tegelijkertijd meldt zich een nieuwe variant op het 

gebrek aan zelfbeheersing: ‘het probleem drinken’. Op 

de probleemdrinker is het begrip ‘verslaving’ minder 

van toepassing. Hun zucht naar drank is ingegeven door 

het zoeken naar een oplossing van hun problemen en 

niet door een ontembaar verlangen naar alcohol. (uit: 

JvdStel)

Met je hoofd in een dikke wolk van fantasie; het liefst 

zou ik altijd enigszins onder invloed willen zijn, heb ik 

wel eens gezegd. Bij mij speelt dat ik problemen heb 

met dingen die lekker zijn. Ik hoor Professor Wim van 

den Brink al roepen ‘dat heb ik ook!’ Mijn trefwoord 

is ‘Alcohol’, gebiologeerd door alcohol en een slecht 

werkende impulscontrole.

Hoe heeft mijn generatie zich ontpopt? Als ik zo om me 

heen kijk, laat ik het sympathiek zeggen: ‘ik heb er een 

hard hoofd in’. Waarom? Dat is andere discussie.

                                                              Kees C. Keuch
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Themamiddag ‘stichting Het Zwarte Gat’                                 

Een paar keer per jaar organiseert Stichting het Zwarte 

Gat een themamiddag. Op zeven juli kwamen in Amers-

foort de vertegenwoordigers uit verschillende cliënten-

raden verslavingszorg bijeen om in discussie te gaan 

over de gevolgen van de ‘Ambulantisering’. Wat is nog 

het nut van een klinische behandeling en hoe lang moet 

deze dan duren wil het enigszins effect sorteren? 

Om voor de discussie enkele handvatten te formuleren 

heb ik onderstaande ‘reader’ samen gesteld waarin ik wil 

proberen een aantal standpunten te verduidelijken. Dat 

kan ik alleen doen als ik mijn eigen ervaringen (uit Am-

sterdam) laat meespreken. Tenslotte is mijn persoonlijk 

inzicht en stellingname over de kwaliteit van behandeling 

hierdoor ingegeven. Vooraf probeer ik e.e.a. in per-

spectief te plaatsen. De mening van alleen maar vooruit 

kijken en net doen of het verleden er niet toe doet, heeft 

bij mij geen gehoor; ik hecht zeker wel aan de geschie-

denis en denk ook op zeker dat dit de verslavingskennis 

(kunde) zal verreiken! Dit geldt trouwens op vele vlakken 

in het leven.

Vanaf 1960 is in Amsterdam gestart met een klinische be-

handeling voor mannen met een alcoholverslaving.

De gemiddelde opnameduur was drie maanden. In de ne-

gentiger jaren is wel even geëxperimenteerd met een kor-

tere opnameduur maar feitelijk heeft men tot ± 2015 drie 

maanden altijd als standaard gehanteerd. Ingegeven door 

de financiële crisis en het besef dat de kosten voor de 

gezondheidzorg ingedamd moet worden is het illustere 

idee ontstaan van de ‘Ambulantisering’. Van oudsher is de 

behandeling van mensen met een alcoholverslaving ambu-

lant geweest middels de consultatiebureaus (later: CAD). 

Bijna alle (nieuwe) cliënten die zich aanmelden beginnen 

in een ambulant traject, 1:1 gesprek of in groepsverband. 

Eventueel in het begin met een ambulante Detox (dagbe-

handeling). Mocht dit op een gegeven moment toch niet 

tot het gewenste doel leiden, dan wordt een klinische 

behandeling aangeboden. Het is dus nooit zo geweest dat 

er maar gelijk gezegd werd: ‘komt u maar gezellig bij ons 

in de kliniek’. Klinisch alleen wanneer het echt nood-

zakelijk is! Dat is altijd zo geweest. Je moet dus al hoge 

cijfers op je ‘verslavingsstaat’ hebben behaald wil je 

überhaupt voor een bed in aanmerking komen. 

Vermeld moet worden dat verslavingsproblematiek we-

zenlijk anders is dan één uit de diversiteit van psychi-

atrische aandoeningen. Met het idee dat deze ‘stelling’ 

toch zo langzamerhand wel begrepen wordt zal ik toch 

nog maar eerst de volgende alleraardigste uitspraak ter 

verduidelijking aanhalen, trouwens niet door mij bedacht:

 “Het verschil zit hierin dat iemand met een psychiatrisch 

probleem hier zo snel mogelijk van af wil en er het liefst 

ook niet meer aan terug wil denken. Iemand die zich 

meldt met een verslavingsprobleem wil daarvoor behan-

deld worden, veelal op het moment dat hij of zij zich 

buiten niet meer staande kan houden. Maar hij wil feite-

lijk niet zijn ‘vriend’ verliezen, wil het liefst helemaal 

niet stoppen”. 
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Wat is de noodzaak, of meerwaarde waarom een

klinische behandeling drie maanden moet duren?

Het afgelopen jaar is in Amsterdam bij de Jellinek klinie-

ken de klinische behandelduur stilzwijgend van 13 weken 

terug gebracht tot 6 weken. Aansluitend worden de modu-

les vervolgd in groepsverband in de Dagbehandeling. Ei-

genlijk willen ze het nog verder inkorten. De Cliëntenraad 

kwam hier bij toeval achter, de CR was niet geïnformeerd, 

iets wat volgens mij en de WMCZ wel moet! 

Ik zal proberen duidelijk te maken waarom dit geen 

goede oplossing is, zeker niet als dit is ingegeven door 

financiële motieven.

De ‘behandelaar’ is plotseling de mening aangedaan en 

zegt dat er voor de noodzaak van een klinische behande-

ling van drie maanden geen bewijs is dat dit een meer-

waarde zou hebben. Dat de noodzakelijkheid hiervoor niet 

wetenschappelijk kan worden onderbouwd. Maar dat het 

i.p.v. drie maanden ook in vijf à zes weken kan is ook 

niet wetenschappelijk onderzocht en daarom te kort 

door de bocht. En vanuit het cliëntperspectief bezien al 

helemaal éénzijdig bedacht.

Het therapeutisch weekendverlof, met overnachting 

thuis, was al vervallen. Maar bij een vijf weekse klini-

sche behandeling kun je je afvragen of dit nog wel zoveel 

zin heeft. Buiten de behandelprogramma’s kan de cliënt 

buiten, of waar dan ook oefenen zoveel hij of zij wil. 

Maar op tijd weer thuis want het bed in de kliniek moet 

beslapen worden. Deze zin klinkt wellicht een beetje raar 

maar zo wordt het nu eenmaal omschreven. De kloe van in 

het weekend thuis slapen geeft de persoon in kwestie de 

mogelijkheid zichzelf te testen, met alle trucs die daar-

bij horen. Zichzelf testen op het ‘droog’ of clean blijven, 

motivatie en vooral het durven eerlijk te zijn. 

De alcoholproblematicus zou kunnen gaan uitrekenen hoe-

veel eenheden genuttigd kunnen worden en hoeveel tijd 

benodigd is om de alcohol weer uit het lichaam te krijgen 

voordat ie weer terug gaat naar de kliniek waar je moet 

blazen en/of urine inleveren.

Blijkbaar is er vanaf de eerste klinische behandeling in 

Amsterdam (1960) en al die jaren daarna zomaar iets ge-

daan zonder af te vragen of dit nou wel zo nodig is.

Vanuit mijn eigen ervaring(en) (alcohol) weet ik dat drie 

maanden zeker nodig zijn om uitgerust, nuchter een 

nieuwe start te kunnen maken. Dit hoor ik ook van veel 

anderen.

Voor dit discussiestuk heb ik stapels lectuur doorgebla-

derd en wat me steeds opvalt is de ‘absolute stelling-

name’ en insteek van allerlei (bedachte) argumenten 

waarmee de ‘wetenschap’ het begrip verslaving probeert 

te benoemen. Wat degenen met de ervaring te melden 

hebben kom je maar sporadisch tegen.

Eén van de medewerkers (Pitt Hamson) aan het

Nulnummer heeft dit prachtig verwoord:

“wanneer beleidsmakers – en in navolging daarvan de 

behandelaars – over een verslaving nadenken en erover 

praten, dan kijken zij van buitenaf naar binnen. Zij 

kijken naar ons. Maar ik kijk van binnenuit naar bin-

nen. Ik bén ons. Over een lange periode, ook nog, ik 

kan vergelijken. Natuurlijk kan het dus gebeuren dat ik 

sommige dingen dan fundamenteel anders zie.”

Kees C. Keuch  2017  Stichting het Zwarte Gat

Keizersgracht 674 1968 
Jellinekkliniek 48 bedden
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Foto’s: Kees C. Keuch

Discussie:
Bij de themamiddag zijn een paar vragen gesteld waar 

vervolgens in groepjes over is gepraat. Op grote flap-

pen zijn de meningen geïnventariseerd. Hieronder zijn 

enkele uitspraken uitvergroot.

Chris, voorzitter cliëntenraad Arkin-Jellinek vindt het 

huidige aanbod van Jellinek, bestaande uit een (klini-

sche) Detox en daarna een traject van 12 weken waarvan 

eventueel 5-6 weken klinisch, niet slecht klinken. Mits het 

regime wat consequenter wordt. Ik ben tegen het slappe 

beleid van ‘uitglijers kunnen gebeuren’. Peter, van de 

Brijder, vindt dat men de keuze aan de cliënt zou moeten 

laten of hij klinisch of ambulant behandeld wilt worden 

maar dat helaas de keuze voor hem gemaakt wordt naar 

de ambulant zorg. Het wordt je gewoon verplicht, je 

hebt geen keuze. De klinische behandelingen zijn gewoon 

verkort en daar heb jij niets over te zeggen. Dat vindt hij 

een kwalijke zaak. Ron, van Mondriaan, merkt op: ‘Beter 

een goede opname van 3 maanden dan 5 opnamen per 

jaar van 5 weken waar je niets aan hebt’!

Wat vinden jullie van het gegeven dat verslaafden in 

de thuis situatie moeten worden behandeld ?

Brijder: Ten eerste vinden wij dat verslaafden niet in 

de thuis situatie moeten worden behandeld maar alleen 

indien ze daarvoor kiezen. Oftewel dat de keuze om thuis 

behandeld te worden aan de cliënt overgelaten moet 

worden. Het moet geen verplichting zijn. Aan de andere 

kant is het wel waar dat als iemand het uiteindelijk voor 

elkaar krijgt om in zijn eigen omgeving ‘nee’ tegen de 

verleiding te zeggen hij wel sterker in zijn schoenen staat 

voor de toekomst en is de kans op terugval misschien wel 

minder. Dus er is er wel voor wat te zeggen maar het is 

niet voor iedereen goed en dus vinden we dat de cliënt er 

zelf voor moet kiezen. Jellinek: Behandeling thuis in de 

eigen omgeving is een groot risico. Mondriaan: Gedeelde 

mening, sterker in eigen omgeving maar wel constant 

confrontatie met verleden en verleiding. 

Daarbij hoorde het (vrije) weekend of anders gezegd: 

‘Het therapeutisch oefenverlof’. Dat is in Amsterdam 

afgeschaft onder de noemer dat het bed niet vergoed 

wordt door de zorgverzekeraar. Hoe is dat bij de an-

dere instellingen ?

Brijder: Het weekendverlof wordt zogenaamd nog steeds 

betaald door de verzekeraar maar desondanks, in de prak-

tijk indien bed niet beslapen, geen vergoeding. Jellinek: 

indien bed niet beslapen, geen vergoeding. Mondriaan: 

Elke nacht bed bezet, zo niet, niet betaald. Wel nog aan-

wezig bij sommige afdeling waar men een langere opname 

heeft. 

Uit het gezamenlijk gesprek komt naar voren dat: 

Bij het intakegesprek beslissen ze al of iemand thuis be-

handeld wordt of klinisch en dat klopt niet.

De keuze moet aan de cliënt gelaten worden of hij drie 

maanden of korter klinisch opgenomen wilt worden of 

denkt genoeg te hebben aan 5 à 6 weken en daarna verder 

te kunnen gaan met ambulante zorg. Een bed kost een 

ton per jaar zegt Peter. Ik vraag me af wat het verschil 

is? Ambulante zorg is sowieso het goedkoopste wordt er 

geantwoord. Er zijn zoveel factoren die hierin mee spelen 

antwoordt Rob. Bovendien is men van mening dat veel 

problemen de kans niet krijgen boven te komen als men 

maar kort in behandeling is. Iedereen is het er mee eens 

dat de klinische behandeling op zijn minst drie maanden 

moet duren vat Hendrik het gesprek samen.

‘Mag ik u nog iets vragen?’

‘Natuurlijk’
‘Hoe staat het met uw alcoholgebruik?’

‘Hoezo?’
‘Wel, wat we zojuist bespraken kan te 

maken hebben met uw alcoholgebruik.’
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Veel mensen kennen Johan van 

Glabbeek. Een doorgewinterde 

alles gebruiker waarbij het hoofd-

middel alcohol is. In het verleden 

is het hem gelukt een paar jaar 

volledig abstinent te blijven. Maar 

de laatste jaren is het hopeloos. 

En al jaren hinkt hij op twee ge-

dachten waarvan er één is: ‘ei-

genlijk willen stoppen met dat 

drinken’. Maar als je dagelijks ruim een liter sterke drank 

nuttigt dan kan de wil tot stoppen er wel zijn maar dat 

betekent niet dat de routinier dit dan ook zo maar even 

kan bewerkstelligen. Het is een bekend gegeven dat het 

merendeel van de mensen met ‘problematisch alcoholge-

bruik’ er zelfstandig mee kunnen stoppen. Niets geen hulp 

van een verslavingszorg instelling nodig hebben. Dat is 

mooi als mensen dat op eigen houtje kunnen maar helaas 

geldt dit niet voor iedereen. Op de eerste plaats zullen 

we toch moeten kijken hoever de verslaving, dus het ge-

bruik het leven van de verslaafde beïnvloed en vooral ook 

kijken naar de somatische schade welke in zo goed als 

alle gevallen behoorlijk is aangericht. Zeker overmatig 

alcoholgebruik laat sporen na, welke vaak later aan het 

licht komen.

Johan zat thuis met zijn been in het gips of i.i.g. stevig 

in het verband. Bij het afstappen van zijn fiets kwam 

zijn been verkeerd terecht wat een breuk van het bot 

tot gevolg had. Werd opgenomen in het ziekenhuis waar 

na het ‘ontnuchteren’ geopereerd kon worden. Daarmee 

begon inmiddels een paar jaar durend proces van ellende. 

Aanvankelijk was het bot goed gezet en de wond heelde 

verbazend snel. Een controlefoto liet zien dat het bot 

helemaal niet goed stond dus het moest opnieuw gezet 

worden. Na de tweede operatie volgen er nog een paar. 

Hoe veroorzaakt laten we in het midden maar plotseling 

was er een vervelende bacterie binnen gedrongen. Dit 

deed de wondgenezing geen goed. Stevige hoeveelheden 

antibiotica moesten worden geslikt. 

Voor een langere periode abstinent te worden (en te 

blijven) was zeker in dit geval hoge noodzaak geworden 

al was het alleen al om de infectie weg te werken en de 

wond te laten genezen. 

Nu komen we op een heikel punt. Johan had te kennen 

gegeven graag weer een poging te willen ondernemen en 

wilde graag voor een langere periode opgenomen worden. 

UPDATE
Nou dat kan vandaag 
de dag niet meer! Ten 

langen leste heeft de huis-

arts van Johan bemiddeld 

dat hij opgenomen kon wor-

den in Julianaoord, Laren 

NH. Daar kan hij i.i.g. en-

kele maanden blijven. Hoe-

wel de operatiewond aan 

zijn been zo goed als ge-

heeld was deed zich heel plotseling iets vreemd voor. Een 

‘vleesetende’ bacterie dacht een hapje mee te eten. De 

infectie en de zware ontstekingsreactie die dit met zich 

meebrengt, leiden ertoe dat het omringende weefsel af-

sterft. Dit kan zeer snel gaan. Grote gebieden onderhuids 

vet en eventueel ook spieren kunnen in enkele uren tijd 

afsterven. De bacterie eet dus geen vlees, zoals de naam 

foutief zegt. Ze zorgt ervoor dat weefsels afsterven. De 

symptomen beginnen vaak met een abnormaal hevige pijn 

rond een wondje dat soms al enkele dagen oud is, zonder 

dat er aan het wondje veel te zien is. De infectie zit in de 

diepere lagen, dus oppervlakkig merk je er weinig of niets 

van. Vanuit Julianaoord is Johan met spoed overgebracht 

naar het Tergooi ziekenhuis. Daar is hij gedurende een 

week in coma gebracht. Het been is open gesneden en 

‘schoon gemaakt’. Daarna is hij naar revalidatiecentrum 

Naarderheem gebracht waar hij een poosje is geweest. 

De wond is redelijk geheeld en inmiddels is hij terug naar 

Julianaoord. Wil het allemaal nog ‘goed’ komen dan zal 

Johan toch echt resoluut met zijn alcoholgebruik moeten 

stoppen en gestopt blijven. Voor hem geen experimenten 

meer. Het is genoeg geweest!                   

KCK augustus 2017
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Bij de Jellinek zeiden ze ook: 
‘ben jij niet bang voor Amsterdam’? 
Maar ik zei juist het tegenovergestelde”: 
‘Amsterdam moet bang zijn voor mij’. 
Want ik had zoiets van, 
het ligt niet aan de omgeving. 
Maar het is het wel, 
het is de invloed van buitenaf.

17
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Een paar maanden geleden kreeg ik toestemming van mijn 

vriendin om een campingkaartje inclusief toegang te be-

stellen voor de Zwarte Cross(ZW). Dat is een motorcross, 

de grootste ter wereld en met heel veel muziekpodia. Er 

wordt ook veel gedronken, dus een behoorlijke uitdaging. 

Mezelf als een kat op het spek binden. Zenuwachtig kwam 

de datum steeds dichterbij. Zou het me lukken, hoe sterk 

ben ik nou echt? 

Terwijl ik dit schrijf sta ik precies zeven maanden droog. 

Het enige waar ik me aan bezondig is een teveel aan 

chocola. Dat geeft voor 

mij aan dat ik nog niet 

in staat ben het bij één 

lekker biertje te houden, 

want ik eet een volledige 

zak mini snickers in een 

tel leeg. De reis begint 

op zaterdag 16 juli. Mijn 

plan is richting Nijmegen 

te fietsen en familie te 

bezoeken. Na het week-

einde begint de vierdaag-

se dus kan ik gelijk die 

feesten meepikken. 

Vanaf de volkstuin, gepakt 

en geladen, alles op de hybride-fiets, begin ik via IJburg 

naar het Amsterdam-Rijnkanaal te fietsen en heb het plan 

via Tiel naar Beuningen te gaan. Daar wonen twee zusters 

van me. Natuurlijk heb ik broodjes en snickers bij me en 

genoeg water. In Utrecht rij ik een paar keer fout. Daar-

door moet ik een paar keer het kanaal oversteken. Kop-

pigheid, want ik denk de weg te weten. Pas bij Vreeswijk 

beslis ik op de kaart te kijken. Daardoor begrijp ik dat ik 

naar Dorestad moet en daar de Lek oversteken. Kanaal 

blijven volgen. Tiel mijden, want ik hou niet van fruit. 

Bij Dodewaard (kerncentrale), is me bekend want in die 

goeie ouwe tijd heb ik daar nog tegen gedemonstreerd, 

de Waal over naar ‘Druten’. Volgens mijn kaart moet er 

een camping zijn bij het veer Beuningen. Die is er, maar 

daar moet ik met de pont heen, terug de Waal over en die 

vaart niet meer. Het wordt ook wel tijd voor een camping, 

want m’n bagage glijdt van m’n fiets en het water raakt 

op. Er komt een reddende engel naast me fietsen en die 

vraagt of ik naar het ‘Hof van Wezel’ fiets. Ken ik niet 

zeg ik en hij wijst me de weg. Het blijkt een oaze te zijn. 

Allemaal zelf gefabriceerde bouwsels, hutten enzovoort. 

Zwarte Cross en de Blauwe Knoop
‘Say Yes To Apartigheid’  door Nico Troost                                 

Zet m’n ZW tentje(weggooitent) op en omdat ik naar m’n 

nichtje wil fiets ik snel naar mijn familie. M’n familie 

weet dat ik probeer droog te staan. Steunt me daarin, 

temeer omdat ze weten dat ik erg vervelend kan worden 

met drank op. Ik ben niet de enige daarin, want één van 

de aanwezigen laat dat later op de avond zien. 

Diegene maakt een zeer kwetsende opmerking  waardoor 

de feestvreugde van m’n nichtje behoorlijk gedempt 

wordt. Het lijkt wel of ik mezelf zie. Trots op mezelf fiets 

ik nuchter terug 

naar de camping. 

Met m’n zaklan-

taarn zoek ik 

nog een half uur 

naar m’n tent en 

val tevreden in 

slaap. Op naar de 

zomerfeesten in 

Nijmegen. Ge-

noeg water bij me 

want het is warm. 

Het is heerlijk in 

Nijmegen, gezel-

lig druk, dronken 

mensen, niemand 

vervelend.  Ik geniet van verschillende optredens, voel 

wel trek, maar kan me beheersen. Die aap op m’n schou-

der kan me wat. Lul maar raak, overtuigen lukt je deze 

keer niet. Tot het donker wordt blijf ik en geniet van het 

vuurwerk. Ga vroeg naar bed, want dinsdag wil ik richting 

de ‘Achterhoek’. Ik slaap buiten want m’n weggooitent 

regent binnen door de condens.

Woensdag wil ik naar de ZW camping, maar die opent pas 

op donderdag. Dus fiets ik naar ‘Bredevoort’ om het graf 

van mijn ouders te bezoeken. En m’n gastankje omruilen 

voor een volle tank, want ik had natuurlijk gekookt en de 

tank niet goed afgesloten. De volgende dag fiets ik naar 

de opening van de ZW met m’n weggooitent. Onderweg 

passeer ik maffe keten, beschilderde caravans achter 

overvolle auto’s. Daarna sta ik tussen allemaal gezellig 

drinkende mensen in de rij met de grootste pakketten al-

vast opgeblazen luchtbedden, tenten, karretjes van aller-

lei pluimage. Maf geklede mensen, hoor m’n moedertaal 

om me heen (‘Achterhoeks’) en voel me volledig thuis en 

relaxed. Zo is ook de bagagecontrole, snel, gezellig en 
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efficiënt. Tent opgezet aan de zijkant van het terrein, bij 

bomenrij, makkelijk terug te vinden. Bij het toilet staat 

een groot bord met de tegeltjeswijsheid: ‘Buurtkroeg, de 

beste vorm van Buurtzorg’. Denk aan mijn vriendin die bij 

‘Buurtzorg’ werkt en stuur de foto naar haar toe. Mis haar 

wel, zij komt uit Lichtenvoorde (Gelderland). Op naar 

Walhalla, het stuk van het evenemententerrein dat alleen 

toegankelijk is voor campinggasten. Daar volgt mijn tijd 

van de komende dagen. Zuipende mensen om me heen. 

De volgende dag kom ik erachter dat er geen H2O punten 

zijn met drinkwater. Alcoholvrij bier is maar op één ver-

kooppunt.  Bij de toiletten is wel water, maar niet om te 

drinken. Er staan wel dames deodorant te spuiten onder 

ieders oksel, want het is warm maar drinkwater, ho maar. 

Eén dag is het zo warm dat ze verplicht zijn om drinkwa-

ter gratis te leveren. Maar de rest van de dagen, vergeet 

het maar. Heel veel leuke bands gezien. Twee optredens 

springen eruit, My Baby, echt een hele goede band en een 

leuke coverband, favoriete band The Doors.

De laatste dag moet ik sprinten bij het openen van het 

hek van het hoofdterrein, want ik wil me laten tatoeë-

ren in het kader van een internationale actie. Over de 

hele wereld laten mensen een letter tatoeëren van de 

Universele Rechten Van De Mens. Ik heb nu de letter S op 

mijn pols. Groot voordeel dat ik geen alcohol drink, want 

beschonken mensen worden niet getatoeëerd. Kortom, 

het was een heel leuk festival, maar de alcohol wordt 

door het publiek wel aanbeden. Elke dag moest ik mijn 

drinkwater binnensmokkelen en er was geen enkele plek 

waar ik mijn flessen kon vullen. Dit vind ik een behoorlijk 

minpunt en vind dan ook dat festivals verplicht moeten 

worden gratis drinkwaterpunten te hebben. (Amsterdam 

heeft die regel al, en heeft gelukkig ook de hele stad al 

vol gezet met drink H2O tappunten).  

Al met al heb ik een aantal heerlijke dagen gehad, ik ben 

trots op mezelf.

Dees Postma 
Oprichter van de Buitenveldertgroepen

Dees Postma  werd in 1972 directeur van de Jellinek. 

Vijf jaar daarvoor belandde hij in een bed, op het 

ziekenzaaltje van de Jellinek kliniek. (nu ‘Detox’ 

genoemd) In die tijd werd je plat gespoten met librium, 

het lichaam moest uitrusten, je moest tot jezelf komen 

en vooral geen onthoudingsinsult krijgen, voorkomen 

dat je pijn kreeg. (schrijver dezes heeft deze manier 

van afkicken ook nog meegemaakt en heeft daar goede 

herinneringen aan. 4x100mg intraveneus! Later is 

die visie ingewisseld voor het tegenover gestelde: 

onthoudingsverschijnselen ondergaan zijn juist leerzaam. 

Een belachelijke gedachte, alsof de patiëntcliënt 

dat niet weet, dat nog nooit thuis heeft geprobeerd? 

Gelukkig wordt daar nu anders over gedacht.) In 1972 

aangesteld als directeur. Zijn benoeming wekte wel enige 

verwondering en weerstand; ‘een alcoholist, je weet 

maar nooit. Alsof  ze niet geloofden in het resultaat van 

hun eigen behandeling’. Na de opening van de nieuwe 

kliniek aan de Jacob Obrechtstraat (1982) verlaat Dees 

na twaalf jaar de Jellinek. Voor zover bekend was hij 

de eerste en waarschijnlijk de enige (en laatste..) 

ervaringsdeskundige directeur van een verslavingszorg 

instelling. Een voordeel van de functie was enerzijds het 

contact met de werkers, maar zeker ook met de cliënten. 

Dees kwam ook in aanraking met het fenomeen ‘zelfhelp’: 

de uit de VS afkomstige formule, waarmee ‘verslaafden’ 

de weg naar herstel en revalidatie door en dankzij het 

onderling contact, zelf vorm weten te geven. Destijds 

hadden de behandelingen in de kliniek een moraliserend 

karakter. Dat vond Dees ook van het programma van de 

AA, de Anonieme Alcoholisten. Daarom startte hij samen 

met zeven anderen in 1982 de Werkgroep Buitenveldert, 

vernoemd naar het stadsdeel waar ze een ruimte vonden 

voor de bijeenkomsten. Inmiddels telt Amsterdam drie 

werkgroepen en zijn er vier oa. in Den Haag, Rotterdam, 

Assen, Groningen en Leeuwarden.

Dees: ‘Je moet verdomd hard werken om uit een 

verslaving te krabbelen’. Toch noemt hij het ‘t mooiste 

dat hem ooit overkomen is. ‘Een verslaving overwinnen, is 

een existentiële ervaring die je leven verrijkt. Zeker als 

je het positief kunt beëindigen, zonder te denken dat je 

iets nooit meer mag doen’.  (Dees Postma 1932-2012)                                             

KCK augustus 2017.
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Hoe het begon

De eerste Buitenveldertgroep kwam in januari 1982 in de 

Amsterdamse wijk Buitenveldert bijeen uit “De behoefte 

aan een wekelijkse ontmoeting met lotgenoten, om 

het eigen verslavingsprobleem de baas te worden en te 

blijven, maar wel vrij te willen blijven van door anderen 

bedachte en vastgelegde uitgangspatronen”.

Mensen met allerlei vormen van verslaving zijn welkom in 

de Buitenveldertgroep. Het uitgangspunt is dat de kern 

van het probleem het dwangmatig gedrag en gebruik is. 

Dat kan verschuiven van soort middel en soort gedrag, 

maar het herhalen en vastlopen blijft hetzelfde. Dáár uit 

jezelf bevrijden, en leren in vrijheid verder te leven – 

dáár gaat het om.

De werkwijze van de
Buitenveldertgroepen

Een Buitenveldertgroep kenmerkt zich door respect voor 

het individu, de vrijheid van visie en meningsuiting, en de 

eigen regie. Iedereen in de groep zoekt zijn eigen oplos-

singen, maar hoeft dat niet alleen te doen: alle erva-

ringen en oplossingen van de andere aanwezigen dragen 

bij aan dat proces. Je kunt vrijelijk putten uit de rijke 

ervaringen met valkuilen en oplossingen in de groep.

Deze manier van werken aan je herstel, ‘zelfhelp’ ge-

naamd, werkt goed voor veel mensen; het is een effectie-

ve methode die al 35 jaar wordt toegepast in Buitenvel-

dertgroepen in een groot deel van Nederland. De groepen 

zijn vernoemd naar de groep 

die in 1982 in de Amsterdamse 

wijk Buitenveldert voor het 

eerst bijeen kwam. De sfeer is 

ongedwongen – iets waar velen 

tegenwoordig behoefte aan 

hebben, zeker wanneer je last 

hebt van dwangmatigheid. 

Wanneer er een terugval 

plaatsvindt krijg je ook geen 

kritiek. Uit eigen ervaring we-

ten de aanwezigen in zo’n 

groep hoe moeilijk het is om 

te stoppen met gebruik wan-

neer de

Zelfhelp in de Buitenveldertgroepen
“De groep is een kader, maar je blijft zelf de chauffeur. 

verslaving je in de greep heeft. Daarom ondervindt je 

ook (juist) in zo’n situatie steun van de groep. De ande-

ren weten namelijk ook als geen ander hoe moeilijk het 

vooral is gestopt te blijven, en je levensstijl grondig te 

wijzigen. Zodat je echt blijvend vrij van verslaving blijft, 

mét de alertheid op je verslavingsgevoeligheid. 

Wanneer je steeds meer over jezelf vertelt in de groep, 

zorgt dat niet alleen voor het ontladen en voorkomen van 

spanningen, maar leer je ook meer zelfreflectie toe te 

passen. Daardoor kun je bewuster keuzes gaan maken, die 

beter voor je zijn, waar je gelukkiger van wordt. Keuzes 

die je leven in rustiger vaarwater brengen, waardoor je 

actiever en effectiever kunt gaan leven terwijl je wel 

goed in balans blijft, op een manier die bij jou past. Want 

ieder individu is anders.

Herstel

In de Buitenveldertgroep leren we onszelf helpen. Door 

ervaringen, gevoelens, gedachten en oplossingen met 

elkaar te delen. Het is een onderzoek naar wat jij nu zelf 

kunt doen om jouw herstelproces op jouw manier vorm 

te geven. Welke rollen je wel en niet (meer) wilt en kunt 

vervullen. Welke activiteiten wel of niet goed voor jou 

zijn en jou wel of niet verder helpen.

In de Buitenveldertgroep hebben alle aanwezigen erva-

ringskennis en kunnen dus van elkaar leren.

Ervaringskennis over hoe je jouw leven weer vorm kunt 

geven met jouw kwetsbaar-

heid, na een kwetsbare peri-

ode. Hoe geef je jouw leven 

(weer) zin, rondom, ondanks, 

of misschien wel juist dankzij 

die kwetsbaarheid? Hoe ga je 

om met eenzaamheid, drukte, 

stigma, zelfstigma?

In de groep is de broodnodige 

erkenning en herkenning, 

waardoor je niet meer je al-

leen voelt met je ervaringen 

en verslavingsgevoeligheid. 

Waardoor het besef kan ont-

staan dat we allemaal ergens 
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ook kracht in onszelf hebben die we kunnen aanboren,  

als we maar uit de klauwen van de verslaving kunnen blij-

ven. We kunnen leren dat er nog werelden voor ieder van 

ons te ontdekken zijn – voor iedereen op de eigen manier, 

naar de eigen mogelijkheden en beperkingen. Herstel 

bestaat onder meer uit het voortdurend onderzoeken of 

wij in onze eigen kracht kunnen en durven gaan staan, en 

onszelf daarin steeds bevestigen, ondanks de ook moei-

lijke momenten. 

We zoeken de kracht die in onszelf verscholen zit, en 

proberen onszelf te ontwikkelen. Die eigen kracht gaat 

samen met eigen verantwoordelijkheid en eigen keuzes 

maken. En dat is precies het tegenovergestelde van wat 

de verslaving met een mens doet: je verliest dan alle ei-

gen kracht, en daardoor ook het vermogen verantwoorde-

lijkheid te nemen en eigen keuzes te maken. In die diepe 

put voel je geen verbinding meer met jezelf, dus ook niet 

met je eigen kracht, en ook niet meer met de (eventuele) 

mensen om je heen. Daardoor ben je onbereikbaar gewor-

den voor anderen en jezelf. Maar in een Buitenveldert-

groep kun je weer beginnen met in verbinding komen met 

jezelf en met anderen, en jezelf daarin oefenen. Herstel-

len van een verslaving betekent: alsnog in contact komen 

met de eigen behoeften, wensen en grenzen: zorg leren 

dragen voor het eigen welbevinden. 

Herstel is niet het zelfde als genezing: de verslavingsge-

voeligheid blijft, dus onderhoud van de alertheid op het 

eigen gedrag is erg belangrijk. Herstellen is een proces, 

geen eindpunt of doel.

Herstellen is een levenshouding, een manier om elke dag, 

en de uitdagingen daarvan, onder ogen te zien. Dat kan 

alleen in alle nuchterheid, en vanuit een balans die bij je 

past. 

Herstel betekent het besef van bepaalde beperkingen. 

Maar herstel betekent ook dat je daardoor je niet tot 

wanhoop laat drijven, en aanleidingen zoekt om het op te 

geven. Juist door te ontdekken wat je niet kunt – en dat 

te aanvaarden, ben je in staat te gaan onderzoeken wat 

de mogelijkheden zijn van alles wat je WEL kunt.

Herstel is niet zelden een langdurig proces; daarom is het 

goed dat men de Buitenveldertgroep net zolang kan be-

zoeken als men zelf nodig, nuttig, zinvol of prettig acht.

Samengevat
Buitenveldertgroepen zijn dus zelfhelpgroepen voor men-

sen die zich willen bevrijden van dwangmatig gedrag. De 

groepen vormen voor veel bezoekers een ideaal platform 

om aan hun herstel te werken: 

● Door de erkenning en herkenning van de eigen proble-

matiek op basis van gelijkwaardigheid, tolerantie en vrij-

heid van visie.

● Door de rust en ruimte, die door de ‘Tafelmanieren’ 

wordt gecreëerd, te leren benutten om gevoelens en 

gedachten uit te spreken, en goed te luisteren naar jezelf 

en anderen.

● Door spanningsopbouw te voorkomen of verlagen door je 

uit te spreken in de groep.

● Door op die manier het vermogen tot zelfreflectie en 

reflectie te ontwikkelen.

● Door een gevoel van eigenwaarde te (her)vinden met 

hulp van het lotgenotencontact.

● Door eigen kracht, eigen regie, zelfredzaamheid, en 

autonomie te (her)ontwikkelen.

● Door vanuit de noodzakelijke basis van gezonde zelf-

zorg het vermogen tot participatie te ontwikkelen en te 

concretiseren binnen de groep, in je eigen omgeving, bij 

de Stichting Zelfhelp Nederland, ander vrijwilligerswerk 

of betaald werk.

Voor bezoekers van de Buitenveldertgroepen is dat alles 

bij elkaar een ideale manier om: 

● Te werken aan het herstel van een verslaving.

● Alert te blijven op het risico van een opleving van de 

verslaving.

● Op een gezonde manier te leren leven met verslavings-

gevoeligheid.

● Zichzelf in alle vrijheid verder te ontwikkelen in het 

leven, ieder op zijn/haar eigen manier.

Iedereen die last ondervindt van dwangmatig gebruik en/

of gedrag is van harte welkom.

Je hoeft je niet aan te melden en ook niet af te melden.

De meest recente informatie staat op de website

www.zelfhelp.nl 

Daar kun je ook vragen stellen op het vragenformulier.

Maar je kunt ook gratis bellen met 0800-0200596.

Dit artikel is geschreven door Derk
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De reden dat iemand een verslavingsprobleem ontwikkelt kent een

veelheid aan mogelijke oorzaken. Desnoods bedenkt de wetenschap in

verslavingskunde ze waar je bij staat, wel of niet evidence based

(gebaseerd op bewijs) maakt feitelijk niet meer uit, hebben we sinds

kort begrepen. Meer hierover elders in dit blad.

Bij het woord verslaving denken we al snel aan excessief overmatig

gebruik van alcohol e.a. psychoactieve stoffen. Dit noemen we de, zoals

ook in de DSM-5* beschreven, ‘middelen gebonden verslavingsstoornis’.

Maar mensen kunnen ook verslaafd raken aan bijvoorbeeld gokken, eten

en zelfs aan seks. Dit noemen we ‘gedragsverslavingen’ of een ‘niet-

middel gebonden’ verslaving. Steeds meer gedragingen worden

verslavend genoemd. Er wordt gediscussieerd over of je dit nou wel

allemaal onder één noemer ‘verslaving’ kunt benoemen.

De technologische ontwikkelingen met hersenscans laten zien dat een

gedragsverslaving zoals gokken neurobiologisch een sterke overeenkomst

heeft met middelenverslaving. Het gevoel dat gedragsverslaafde mensen

krijgen is vergelijkbaar met het gevoel dat inname van drugs

veroorzaakt. Bij een gedragsverslaving wordt het fijne gevoel

veroorzaakt door twee dingen:

* De handeling die ze uitvoeren

* De verwachting en de opwinding die daarbij ontstaan.

Door het uitvoeren van de handeling, bijvoorbeeld gokken, komt

dopamine vrij in de hersenen. Het beloningscentrum in de hersenen

wordt dan indirect gestimuleerd. Bij inname van drugs wordt het

beloningssysteem direct gestimuleerd doordat de verslavende stoffen

doordringen in de hersenen. Elke keer als zij de handeling verrichten

komt dopamine vrij. Het fijne gevoel dat hierbij ontstaat, is verslavend.

Doordat er regelmatig dopamine vrijkomt is het verslavende proces

vergelijkbaar met een drugsverslaving. Mensen die gedragsverslaafd zijn,

hebben een vergelijkbare drang tot herhaling, verlies van controle, en

tolerantie als drugsverslaafden. Een gedragsverslaving kan zowel

lichamelijke als sociale en financiële gevolgen hebben.

Zoals boven reeds benoemd zijn er veel mogelijkheden tot hoe een

verslaving wordt gevormd. Eéntje kan zijn de ‘omgeving’.

Lees hoe de vader in een gezin het voorbeeld geeft en de gevolgen

daarvan. Afgekeken van programmamaker Theo van Gogh noem ik het

‘een prettig gesprek’, in dit geval met Raymond Aronds, top

ervaringsdeskundige op het gebied van gokken.

(KCK augustus 2017)

* DSM: diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen

Info uit o.a.: Hersenstichting- IVO- Resultaten Scoren 2014
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Binnen de cliëntenraad (CR) Arkin, waaronder Jellinek 

verslavingszorg, was geen expertise op het gebied van 

gokverslaving. Sinds begin van het jaar is Raymond toege-

treden tot de CR. Persoonlijk vind ik (KCK) dat gokversla-

ving niet 1:1 mag worden vergeleken met een middelen-

verslaving zoals alcohol of heroïne. Dat neemt niet weg 

dat de problematiek zeer ernstige vormen kan aannemen. 

Raymond vertelt zijn verhaal.

Kun je iets vertellen waarom en hoe je bij de cliënten-

raad Arkin terecht bent gekomen?

Bij Jellinek heb ik een therapie gekregen tegen gokversla-

ving . Twaalf weken in de dagbehandeling. Eerst heb ik bij 

de cliëntenraad van het Sinaï centrum werk gedaan. Daar 

ben ik behandeld voor mijn PTSS*. Nadat ik daar weg was 

hoorde ik dat de cliëntenraad Arkin mensen zocht. Dat 

leek mij een goede oplossing omdat ik daar beter mijn 

maatschappelijke doelen kan inbrengen. Ik wil gewoon 

een betere GGZ, gezien vanuit ‘ervaringsdeskundigheid’. 

Na mijn cursus (behandeling) bij de Jellinek heb ik samen 

met drie anderen een lotgenotengroep voor gokkers opge-

richt.

Is dat een soort AA? Heet dat niet AGOG? (AGOG: AG 

staat voor anonieme gokkers en OG staat voor omgeving 

gokkers.)

Nee, wij hebben gewoon zelf een lotgenotengroep op-

gericht. In een café komen wij elke maand bij elkaar en 

praten over het e.e.a. Tijdens die bijeenkomsten kwamen 

we erachter dat er toch wel behoorlijk veel terugval is in 

het gokken en we willen graag weten hoe dat nou komt. 

Daar kwamen we niet uit. Als je informatie wilt krijg 

je alleen maar algemene informatie. Toen dacht ik bij 

mijzelf, ‘met mijn kennis die ik heb wil ik mijn deskun-

digheid inzetten’. Al eerder had ik bij de Brijder versla-

vingszorg in Alkmaar een programma gevolgd maar dat 

was in een groep met alcohol en drugsverslaafden. Dat 

heeft totaal niet geholpen. Bij de Jellinek was dat in een 

speciale gokgroep. Maar om daarna  mijn ervaringsken-

nis, in te zetten is niet gelukt, ik kwam gewoon niet door 

de organisatie heen. Hoewel ik niet veel fiducie heb ik in 

deze ‘cursus’ was voor mij wel het grote voordeel dat ik 

erachter kwam waarom ik gokte. 

Een prettig gesprek met Raymond Aronds over

gokverslaving
‘Kijk, als ik me dus niets aantrek van wat die ander zegt, dan is er

niets aan de hand’

Is dat niet één van de kardinale punten als je het hebt 

over motivatie voor jezelf vormgeven? 

Waarom ik gokte, dat was gewoon omdat ik in de ogen van 

mijn vader goed deed. Als ik goed gokte, dan had ik de 

goedkeuring van mijn vader.

Dat moet je me maar even uitleggen.

Onze vader was 

KNIL* militair. 

Geboren in Suma-

tra. In de tweede 

wereldoorlog heeft 

hij in een Jap-

penkamp gezeten 

en aan de ‘Burma 

spoorlijn’ gewerkt. 

In 1948 is hij naar 

Nederland geko-

men. Is met mijn 

moeder getrouwd 

die uit Amsterdam 

kwam. Ik ben de 

oudste (in 1954 

geboren) van de 

zes kinderen.

In de loop van de tijd, tijdens mijn jeugd, is hij knetter-

gek geworden. Mijn vader had o.a. smetvrees gekregen. 

Z’n kinderen mochten hem niet aanraken. Kun je dat 

voorstellen dat je je vader niet mag aanraken. Wij had-

den thuis een grote bank, daar zat hij op in het midden. 

Niemand mocht naast hem komen zitten. Daar zat ie de 

hele dag in zijn onderbroek, benen gekruist in de Boeddha 

zit. In Indonesië waren wij een zeer rijke familie, veel 

kostbare juwelen en een familie zegelring. Wij kwamen 

van Indonesische adel, grootgrondbezitters. Zijn moeder 

was gewend om te gokken. Die adel ging gewoon leuke 

dingen doen en de gewoonte daar was om te gaan gokken. 

Mijn vader hield van roulette. Wat hij ook deed was elke 

week de voetbaltoto invullen. In ons grote huis in Tiel had 

hij een hele muur vol behangen met toto en lotto uitsla-

gen, getallen en kansberekeningen. Vanaf mijn twaalfde 

nam hij ons altijd mee naar Knokke en Blankenberge in 
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België. Daar ging hij naar het casino. Omdat kinderen 

daar niet binnen mochten hingen wij een beetje rond op 

de boulevard en in die amusement hallen. Dat waren de 

vakantie uitjes met het gezin. Vanaf mijn veertiende kan 

ik me herinneren ging hij geregeld alleen met de auto 

daar naar toe maar dan moest hij iemand mee hebben om 

op de auto te passen. Hij parkeerde de auto en ik moest 

dan ‘s avonds in die auto zitten om op te passen totdat 

hij klaar was met gokken. Dat was soms tot middennacht. 

Was dat niet vervelend, de hele avond in de auto zit-

ten wachten?  

Voor mij was het belangrijkst de connectie met hem, 

normaal hadden we dat niet. Het enige wat ik van hem 

kreeg in mijn jeugd (9 tot 17 jaar) was slaag en een hoop 

geschreeuw. We werden op een, militaire manier gedrild, 

we kregen door middel van schreeuwen en slaan onze op-

voeding hoe wij volgens onze vader dingen moesten doen 

of aanpakken. Daar komt die PTSS* vandaan. 

Was dat elk weekend of…

Wanneer hij zin had, soms een paar 

keer per week. Afwisselend ging ik of 

mijn broertje mee. Toen ik 17 was nam 

hij mij voor het eerst mee naar een 

illegaal roulette huis, dat was bij de 

Loosdrechtse plassen. Toen heeft hij 

mij het casino spelen geleerd. 

Van kaartspelen heb ik totaal geen 

verstand. Maar als je het hebt over 

kaartspelen, dan kun je pokeren en 

desnoods àlles inzetten wat er ook 

maar in te zetten is, óf je hebt iets 

als klaverjassen, daar kun je niet 

rijk van worden.

Hangt ervan af hoeveel je per punt 

rekent. Je kunt 1 cent doen, je kunt 

5 cent doen maar je kunt ook met 

grotere bedragen werken. Van die 1 

cent bedragen daar zijn de financiële 

gevolgen niet zo groot maar als je gaat praten over 1 euro 

of 10 of 100 per punt dan wordt het anders. Dan kun je 

met een spelletje klaverjassen per spel wel 1500 euro 

verliezen/winnen dus hoezo niet rijk of arm van worden?  

Ik heb zelf spelletjes klaverjassen gespeeld waarbij er per 

spel 2000 gulden verloren of gewonnen kon worden. 

Is het in principe zo dat je elk spel met of zonder kaar-

ten, dat je daar het gokelement op kunt loslaten?

Ja, zodra je er geld tegenover zet is het gokken. Alles 

waar jij geld tegenover zet, dus als jij zegt ‘er komt een 

auto langs en die heeft als eindnummer een oneven num-

mer’, dat is ook gokken. De één gokt op even en de ander 

op oneven. Als je roulette speelt zonder geld, dan is het 

een spelletje. Die spanning die je erbij krijgt, dat maakt 

het aantrekkelijk. 

Hoe is verder jouw ontwikkeling gegaan, ik neem aan 

dat je naar school bent geweest.

Heb de MAVO* gedaan. Omdat ik katholiek ben opgevoed 

moest ik daarna door naar de KMTS (Katholieke Middel-

baar Technische School) in Utrecht. Het probleem was dat 

ik moest alles zelf betalen. Schoolgeld, reisgeld, dus ik 

moest s avonds bijwerken. Vakkenvuller bij AH om mijn 

school- en reisgeld te betalen. We woonde in Tiel. Reis-

tijd naar school 1uur heen en 1 uur terug, drie uurtjes 

vakken vullen, geen tijd om te studeren. Dat kon ik niet 

bolwerken. Na ¾ jaar ben ik gestopt. Heb allerlei baan-

tjes gehad. Bij de Hema gewerkt, bijrijder geweest, even 

in de bouw gewerkt maar dat beviel me helemaal niet. 

Op een gegeven moment heb ik een open sollicitatie bij 

de Spoorwegen gedaan. Werd aangenomen en ben begon-

nen als lokettist bij de NS in Tiel. Daarna ben ik seinhuis-

wachter geworden in Utrecht. Na anderhalf jaar militaire 

dienst ben ik op mijn 24ste  treindienstleider geworden. 

Ook nog militaire dienst. Wilde je graag in het leger?

Eigenlijk niet, maar ik was verplicht om dat te doen. 

Wilde je niet afgekeurd worden?

Vanuit mijn opvoeding was ik niet zo ontwikkeld dat je 

dat kon bedenken van dat dat kon. 
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Omdat je vader beroepsmilitair is ge-

weest denk ik dat je dat vanuit huis hebt 

meegekregen…

Ja dat speelt zeker mee maar ik kon er niet tegen. Kreeg 

bij de marine een opleiding tot telegrafist.

Relaxte baan toch, niet in de loopgraven.

Heel relaxt maar ik kreeg toen verkering.

Je zei dat je er niet tegen kon.

Ik kon niet tegen de bevelstructuur.

Kijk, dat wil ik horen, vertel verder.

Ik was vroeger heel erg verlegen, durfde nooit met meis-

jes te praten.

Je hebt natuurlijk ook op een lagere katholieke jon-

gensschool gezeten waar je niet gemengd met meisjes 

in de klas zat. Ik kan me voorstellen dat je dan moei-

lijker met meisjes contact maakt.

Bij ons thuis mochten nooit geen jongens of meisjes langs 

komen. Wij wisten niet beter. 

Men eerste meisje was 

een Duitse uit Oberhau-

sen. Ik werkte bij de 

Spoorwegen in Utrecht, 

het was Kerstmis, zij 

was met een vriendin en 

strandde in Utrecht.  

Daar had jij voor ge-

zorgd met dat seinsta-

tion? 

Zij miste de laatste trein 

naar Amsterdam en heb 

hun toen een slaapplaats 

aangeboden. Zo ben ik dus aan die vriendin gekomen. Er 

is zelfs een dochter uit geboren. Zij wilde trouwen en ik 

niet. Dus ging die relatie over. Ik dacht ‘mijn eerste shot’ 

zeg maar, en dan gelijk zwanger.

Maar de verantwoording voor het kind?

Toen was ik net 21. Ze nam me mee naar het Stadhuis in 

Oberhausen, of ik het kind wilde erkennen. Dat heb ik 

gedaan. En er zat gelijk alimentatie aan vast. Ik mocht 

het kind nooit zien maar wel betalen. Ik was een jaar of 

41 en toen was mijn dochter mij aan het zoeken. Ik kreeg 

bericht of mijn gegevens vrij gegeven mochten worden. 

Toen heb ik één keer een gesprek met haar gehad. Het 

contact ging goed maar daar bleek uit dat we elkaar op 

dat moment niets te bieden hadden.

Wat deed je in je vrije tijd?

Gokken. Deed daarnaast ook nog wel wat anders, badmin-

ton, basketbal, schaken. Ging ook wel uit, discotheek, 

met vrienden naar de kroeg, net zoals normale mensen. 

Maar meestal was ik toch wel met gokken bezig. 

Was dat op de ‘kast’ of aan ‘tafel’?

Aan de gokkast, aan de roulettetafel, kaarten, dobbelen, 

ik deed alles. Je kunt het niet zo gek opnoemen of ik heb 

het gedaan. Overal waar geld een rol bij speelde.

Wat mij altijd frappeert met dat gokken zijn de enor-

me bedragen die er in omgaan.

Bij de Spoorwegen verdiende ik een goed salaris en toen 

ik voor mezelf ging werken had ik er maanden bij dat ik 

zo’n tienduizend gulden per maand netto in mijn hand 

had. Dus ik kon wel een gokje wagen. Zorgde er wel altijd 

voor dat ik de huur kon betalen e.d. Maar het meeste ging 

wel gewoon op, sparen heb ik niet geleerd

Bij de NS kon je intern solliciteren naar een andere 

standplaats. Automatisch verhuisde je mee, zo heb ik 

in verschillende plaatsen 

gewoond, naast Utrecht in 

Woerden, in Rotterdam, 

Leerdam, Hilversum.

Rond mijn dertigste vond ik 

het, na ruim tien jaar, bij de 

NS een beetje saai gewor-

den en wilde in de horeca. 

Inmiddels was ik weer in Tiel 

gaan wonen en daar heb ik 

in de trein mijn eerste grote 

liefde gevonden. We gingen 

al vrij snel samenwonen. In 

Zandvoort had ik een oplei-

ding  restaurant kok gedaan 

en ben daarna in Tiel een eigen broodjeszaak begonnen.

Waarom in Tiel? Terug naar je ‘roots’? Daar ben je op-

gegroeid, leven je ouders nog?

Mijn vriendin woonde ook daar. Mijn vader is op zijn 70ste 

overleden.

Woonde je toen nog thuis?

Nee, vanaf mijn 19e mocht ik niet meer thuiskomen. Mijn 

vader sloeg altijd. Op een gegeven moment gaf hij mij 

een vuistslag in mijn gezicht en ben toen zo boos gewor-

den dat ik hem met een mes een koppie kleiner wilde ma-

ken. Maar hij is echt een KNIL militair, kent alle trucs en 

wordt niet bang. Daarna is het nooit meer goed gekomen 

en ik mocht niet meer thuiskomen. 

Foto: Kees C. Keuch
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Met dat slaan, tegenwoordig is dat kindermis-

handeling. Huisartsen moeten daar specifiek op 

letten. Er is zelfs een wet voor dat ze aangifte 

moeten doen als ze dat constateren.  

Wij zijn hartstikke mishandeld. Je kon de striemen 

zien, wij werden geslagen met de riem, met de 

stofzuigerstang of het rotanrietje. Het bloed zat 

soms echt op mijn kuiten. Dan konden we niet naar 

school want dan zouden ze dat zien. Mijn moeder 

was hartstikke bang voor hem, dus kon niets doen. 

Hij werd steeds gekker. In huis werd elke avond het 

raam en de deuren met touw dicht gemaakt zodat 

er niemand kon inbreken, of uitbreken. Hij sliep 

met een pistool onder zijn kussen. Ik heb echt een 

mishandelde jeugd gehad, zeg maar. Niet alleen 

fysiek maar ook geestelijk. Nu nog, als iemand in 

mijn gezicht gaat schreeuwen, nou dan gaat bij mij 

het luikje dicht, dan kun je wat verwachten. Die 

situaties probeer ik altijd te controleren of uit de 

weg te gaan want ik weet niet zeker of ik mijzelf op 

dat moment wel in de hand kan houden.

Ongeacht wat er tegen je word gezegd, als er 

maar niet geschreeuwd wordt? Want je kunt ver-

der wel vrij normaal met jou praten, tenminste 

dat ervaar ik zo, ik moet dus alleen niet tegen je 

gaan schreeuwen.

Je kunt alles tegen mij zeggen maar als je tegen me 

schreeuwt is dat voor mij aanvallen. Dan verdedig ik me-

zelf. Tot mijn 40ste heb ik vaak in de clinch gelegen, ik 

ging echt voor niemand aan de kant.

We springen wel van de hak op de tak maar terug naar 

de ‘broodjeszaak’. Deden jullie dat samen?   

Nee, ik deed dat alleen. Mijn vriendin was apothekersas-

sistente. In de broodjeszaak had ik drie gokkasten staan 

waar ik gemiddeld tweeduizend gulden per week aan over 

hield.

Haalde je uit die gokkasten niet de meeste omzet? Ik 

ken cafés die draaien op die kasten.

Per maand had ik een inkomen van netto zo’n tienduizend 

gulden, maar van de gokkasten, dat gaf ik niet op aan de 

belasting. 

Dat zetten we in de kop: ‘Hoe ontstaat zwart geld’? 

Krijg je alsnog een belastingaanslag.

Na dertig jaar kan dat niet meer.

Toen ik een keer met mijn broer naar een illegaal casino 

in Rosmalen was geweest en om vijf uur in de ochtend 

thuis kwam, zei ze tegen mij: ‘als je nu nog één keer gaat 

gokken, dan is het uit’. En ik zei ‘wat potverdomme’, ik 

pakte de weekopbrengst uit het geldkistje wat onder het 

bed stond, belde mijn broer op en zei: ‘kom, we gaan nog 

en keer’. Natuurlijk alles verloren en de relatie was over.

Je bent een jaar of dertig, de relatie gaat kapot en 

hoe toen verder?

Ik kon dat niet aan, was helemaal stapel dol op die meid. 

Toen heb ik in één jaar tijd al het zwarte geld, wat ik in 

de kluis had opgeslagen, plus mijn inkomen allemaal ver-

gokt. Dat zal ongeveer drie ton zijn geweest. Niet alleen 

aan gokken maar ook aan drinken en weet ik wat allemaal 

voor uitspattingen met vrouwen. Het kon mij niet meer 

schelen, was in die tijd geen fijne kerel. De broodjeszaak 

bleef gewoon doordraaien dus er was nog wel te eten. Tot 

op een gegeven moment de belasting kwam en ik onge-

veer een ton belasting moest betalen. Dat kon ik niet 

meer en raakte failliet.

Weg broodjeszaak. Weg inkomen. Dan kom je in het 

‘zwarte gat’ terecht.

Toen we uit elkaar gingen heb ik gezegd: ‘ik houd de zaak 

en jij het huis, ik zoek wel wat anders’. In Tiel kreeg ik 

een flat en ben in Amsterdam gaan werken. Elke dag heen 

en weer tussen Tiel en Amsterdam. Gewerkt in een frites-

zaak, barkeeper, kelner, café, van alles gedaan. Verdien-

de vrij redelijk. Na drie jaar heb ik toch weer diezelfde 

broodjeszaak samen met mijn broer overgenomen.
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Door het gokken had ik 

een probleem gekregen 

met een crimineel over geld. Het werd in 

Tiel te gevaarlijk en op mijn 40ste ben ik 

verhuisd naar Alkmaar. Doordat ik geen 

werk meer had was ik in een uitkering 

terecht gekomen. Via de Sociale Dienst 

kreeg ik een omscholing, MBO studie 

sociaal juridische dienstverlening gedaan. 

Stage gelopen bij de gemeente en werd 

daar aangenomen als consulent voor de 

Wet Voorziening Gehandicapten. Dat heb 

ik zeven jaar gedaan.

Rond mijn 50ste woonde en werkte ik 

in Enkhuizen. Als ambtenaar moet je je 

in vergaderingen met bijvoorbeeld wet-

houders rustig gedragen. Daar zat ik een 

beetje opstandig overspannend te rea-

geren, grote mond opzetten en dat doe 

je niet als ambtenaar. Gewoon luisteren 

en adequaat reageren op het onderwerp. 

Totdat een collega zei ‘ga eens naar de dokter, misschien 

ben je wel overspannen’. De huisarts zei: ‘je bent niet 

overspannen maar depressief’. Toen kwam ik bij de RIAGG 

(Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezond-

heidszorg) in Hoorn terecht. Daar heb ik een jaar lang 

gesprekken gehad. En dat hielp totaal niet. Werd steeds 

depressiever, kreeg ernstige suïcide gevoelens. Totdat een 

psychiater van het RIAGG mijn dossier onder ogen kreeg 

en constateerde dat het beter zou zijn als ik naar het 

Centrum 45* in Oegstgeest zou gaan. Dat is voor tweede 

generatie oorlogsslachtoffers*. (zie kader) Daar ben ik 

acht maanden intern opgenomen geweest. Diagnose: PTSS 

en emotie regulatie stoornis.

Een tweedegeneratieslachtoffer, ook wel tweedege-

neratie oorlogsgetroffene genoemd, is iemand die de 

psychische gevolgen draagt van gebeurtenissen die zijn 

of haar ouders zijn overkomen. Opgroeien in een gezin 

waarvan één of beide ouders een ‘overlevendensyndroom’ 

hebben, of een ouder die in de oorlog is omgekomen, 

heeft effect op de kinderen. In ernstige gevallen worden 

de kinderen en zelfs de kleinkinderen tevens slachtoffer.

Wat gebeurde daar in die kliniek allemaal?    

Allerlei inzichtgevende therapieën, in groepen en indivi-

duele gesprekken. De eerste twee maanden mocht je niet 

naar buiten toe. Daarna wel maar ik was nog behoorlijk 

suïcidaal. Bijna drie maanden lang heb ik elke dag naar 

zee gelopen, 17 km, om in zee te lopen.

Je zelf te verdrinken. Zag je dat zitten, ik bedoel, hoe 

moet ik dat zien. Ik kan me dat totaal niet voorstellen.

Ik zag het zo zwart, wilde er gewoon niet meer zijn. Maar 

dat ik er naar toe loop, onderweg vogeltjes fluiten, ik was 

moe en dacht…

Volgende week maar…

misschien morgen ofzo en dan liep ik weer terug.

Na die acht maanden intern nog een paar jaar ambulant 

gelopen totdat ze tegen mij zeiden ‘we kunnen verder 

niets meer voor je doen’. Maar ik was nog lang niet klaar. 

Zo ben ik bij het Sinai Centrum in Amstelveen terecht 

gekomen en daar kreeg ik drie dagen per week gedrags-

therapie. Daar heb ik een jaar of vijf zes gelopen. 

Inmiddels was ik naar Amsterdam verhuisd. De ziektewet 

liep na twee jaar af en ben in de WIA terecht gekomen. 

80 to 100% afgekeurd. In die tijd kreeg ik ook nog een 

hartaanval (familiekwaal) en blaaskanker. Operatief zijn 

poliepen weggehaald. Aanvullend nog een klein chemo-

kuurtje en toen was ik er van af.     

Op een gegeven moment ben ik klaar bij het Sinai Cen-

trum en toen zei mijn ex-vriendin: ‘nou wil ik dat je wat 

aan je gokverslaving gaat doen’. Zo ben ik dus bij de Jel-

linek terecht gekomen.

Maar dat heeft je relatie niet mogen redden?

Relatietherapie gehad maar dat heeft de relatie helaas 

niet mogen redden. De grootste oorzaak was de emotiere-

gulatie stoornis in combinatie met de PTSS die zich soms 

Foto: Kees C. Keuch
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in aanvallen van woede uiten. Jij kan van alles tegen mij 

zeggen maar als iemand die heel close bij mij staat iets 

zegt of doet wat me raakt en we kunnen er niet uitkomen 

dan kan er iets in mij beginnen dat steeds groter wordt. 

Ook al hebben ze gelijk?

Ja je kunt gelijk hebben maar ik voel mij niet begrepen. 

En als we dan niet het probleem kunnen uitpraten; dan 

weet ik het niet meer op dat moment en als uitlaatklep 

ga ik mezelf beschadigen.

Automutilatie? * (zie kader)

Ja, ik ga dan met mijn hoofd tegen de muur bonken of ik 

sla een bord op mijn hoofd kapot. Die irritatie die ik af 

en toe oploop, bijvoorbeeld dat mijn ex mij niet begreep, 

dan heb ik wel van ik pak een mes en snij mezelf, laat 

zien dat het echt menens is, probeer mij nou te begrij-

pen, het is gewoon die onmacht gevoelens. Als ik maar 

iets kapot kan gooien of mezelf pijn doen, dan kom ik 

gewoon tot rust.

 

* Automutilatie is het woord voor zelfbeschadiging of 

zelfverminking, zoals gebruikt in de geneeskunde in het 

algemeen en in de psychiatrie en de zorg voor mensen 

met een verstandelijke handicap in het bijzonder. De 

ernst varieert van nauwelijks merkbaar (bijvoorbeeld zich 

de huid openkrabben bij jeuk) tot gedrag dat leidt tot 

doofheid, blindheid, amputatie van hele ledematen of de 

dood. Zelfdoding is nadrukkelijk geen doel bij automuti-

latie. Soms is het doel van automutilatie het zichzelf op-

zettelijk pijn doen. Dit kan op allerlei manieren plaats-

vinden zoals in de eigen huid krassen of snijden (deze 

manieren worden het meest gebruikt), schaven, branden, 

slaan, haren uit trekken, met het hoofd tegen de muren 

bonken, zichzelf schoppen of zelfs in extreme gevallen, 

giftige middelen drinken of botten breken.

Nou ja, iets kapot gooien vind ik wel iets anders dan 

dat je je eigen kop tegen de muur kapot gooit. Er zit 

toch een groot verschil in van dat als je kwaad bent 

en een stapel borden pakt, de tering met die handel, 

jammer van die borden maar dat veeg je op en je bent 

klaar. Dan dat je tot bloedens toe met je hoofd tegen 

de muur gaat bonken.

Het gaat erom, dat als je dan ruzie hebt, je graag be-

grepen wilt worden, dat je wil laten zien dat er echt 

iets aan de hand is. Je wilt serieus genomen worden en 

dat gebeurt dan niet. Dan gaat het steeds maar verder, 

er ontstaat chaos. Dan weet ik het niet meer en raak in 

paniek. Dan doe je dat soort rare dingen.

Heb je dit nu beter onder controle?

Ik heb het hartstikke goed onder controle. Kijk, als ik me 

dus niets aantrek van wat die ander zegt, dan is er niets 

aan de hand.

Ja, haha, zo simpel is het eigenlijk!

Iemand met een gevorderde alcoholverslaving moet 

alcohol hebben om de onthoudingsverschijnselen te on-

derdrukken. De drang om drank te scoren ligt dus heel 

hoog. Hoe is dat bij gokken?

De drang tot gokken is bij mij steeds aanwezig. Mijn geest 

wil mij voor de gek houden door leuke gok situaties te 

simuleren waarbij er een soort zaligheid gevoel ontstaat. 

Je houdt jezelf dus voor de gek. Je moet besef hebben 

van waar ben ik nu mee bezig? Je moet er ook weerbaar-

heid tegen hebben. Anders ben je zo weer aan het gok-

ken. Je moet weten dat alles in de gokwereld erop gericht 

is om jou voor de gek te houden en je geld af te pakken. 

Als je dit weet dan ben je gek als je jouw tijd en geld 

hieraan besteed. Ik wil geen euro er meer aan besteden.  

Wat er natuurlijk ook bij komt kijken is het geld. Als 

alcoholist koop je in de aanbieding een kratje bier 

voor €9,50 en dan ben je voor 24 uur onder de pannen. 

Maar met een tientje naar het Casino? 

Gokverslaving is financieel niet te veroorloven. Het 

gevaar is juist dat je wint, zo raak je ook verslaafd. Je 

wilt steeds dat gevoel terug halen en jij denkt dat het de 

volgende keer weer zo zal zijn, maar dat is niet zo. 

Spelen wordt 

belangrijker 

dan winnen.

Op een gege-

ven moment 

wel, maar pas 

als je aan het 

spelen bent. 

Als je aan het 

spelen bent, 

dan is dat belangrijker dan winnen. Maar niet voordat je 

gaat spelen. Voordat je gaat spelen wil je winnen, anders 

ga je niet naar binnen om te spelen.

Op de tv in de STER reclame zie ik spotjes voor in-

ternet gokken met de aanmoediging ‘Waag eens een 

gokje’. Hier in Nederland schijnen ze zich niet zo druk 

te maken over de mogelijke gevolgen.

Ze hoeven alleen maar naar omliggende landen te kijken. 

In Engeland is net een rapport uit, het loopt  gierend uit 

de klauw. Bijvoorbeeld Australië, dat is een land met 8 

miljoen meer inwoners dan in Nederland (2016 Nederland 

ruim 17 miljoen ); daar is sinds de legalisering van het on-

line gokken een groei ontstaan met een omzet van nu 16 

miljard euro. In Nederland is het nou nog ruim 2 miljard. 
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Ik ben  nu al 3 jaar gestopt zowel met roken als drinken. 

En ik moet zeggen wat een rit, de python in de Efteling 

is er niks bij. De periode van euforie en opwinding was 

na een tijdje voorbij. Het is net als het vieren van een 

verjaardag en dat dan aan het einde van de avond ieder-

een weer naar huis gaat. De volgende dag klopt het leven 

weer aan de deur met gedachtes als “ is er wel iets te 

vieren” en “zo leuk is dit nuchter zijn nu ook weer niet” 

en “kijk toch iedereen genieten behalve jij”. Soms als ik 

iedereen zag genieten, zelfs van de kleinste dingen dan 

voelde stoppen als een straf. Ik ben dankbaar maar toch 

mis ik de leuke dingen. Het ontspannen gevoel en het 

lachen, ook al was die ontspanning en het lachen en ge-

nieten niet echt vanuit het hart. Ik ben de afgelopen drie 

jaar op meerdere vlakken gegroeid. Die groei is in dingen 

zichtbaar en tastbaar en in andere dingen weer niet. Dan 

is het puur een gevoel van binnen. Net als een keer toen 

ik met mijn fiets bij een stoplicht stilstond naast een 

café, ik voelde van dat ik daar wilde zitten en genieten 

van een glas munt thee. Met goed gezelschap en mensen 

om mij heen. Het was een bevrijdend gevoel wat ik de 

hele avond met mij meedroeg. Er vielen barrières weg die 

ik jaren lang aan mezelf heb opgeworpen. Een café stond 

voor mij gelijk aan overmatig alcohol drinken, me verve-

lend gedragen, mezelf in financiële problemen brengen 

en daarna een tijd lang met spijt en teleurstelling rond-

lopen. Nu weet en voel ik dat ik gewoon mee kan doen in 

het café of in een andere uitgaansgelegenheid als ik er 

maar oprecht zin in heb. En als ik dicht bij mezelf blijf en 

mijn grenzen bewaak hoef ik ook niet bang te zijn. Ik hoef 

het leuk doen en het ontspannen zijn niet aan mezelf op 

te dringen want dat is wat ik met het drinken deed. Als 

dan mijn gevoel tegenstribbelde dan goot ik er nog sneller 

en nog meer in.  Diep van binnen wilde ik daar helemaal 

niet zijn. In gedachte was ik er ook niet echt. Als ik er 

echt wilde zijn, als ik er echt zin in had en met de men-

sen gezellig wilde doen dan had ik geen alcohol nodig en 

zeker niet in die hoeveelheden. Dan zou het van mijzelf 

komen. In de tijd dat ik nog dronk zat ik een keer met 

mijn neef in een park. We hadden een aantal Six packs 

gehaald en we gingen aan de slag. Na verloop van tijd 

kwamen we steeds meer los en het werd steeds gezelliger. 

We vergaten de problemen en het leven leek weer mooi 

en ontspannen. Aan het eind wilde wij de blikjes weg-

gooien en merkte een van ons wat er op stond. Ze waren 

alcoholvrij. Eigenlijk hadden wij de alcohol helemaal niet 

nodig. Het was de overtuiging dat ik alcohol nodig had om 

Toekomst?

Ik wil niet zeggen dat ik helemaal abstinent van gokken 

ben. Ik kan niet zeggen dat ik helemaal ‘genezen’ ben. 

Ik ben genezen voor 98%. Maar ik zal nooit meer in die 

gokverslaving tred vallen, dus elke dag gaan, elke dag mijn 

shot moeten hebben, af en toe een keertje snuiven en dan 

bedoel ik geen cocaïne maar de sfeer opsnuiven, gewoon er 

even zijn. Het is toch zoveel jaren van mijn leven geweest. 

Je zou ook kunnen zeggen: ‘ik wil er niets meer mee te 

maken hebben’. 

Nee, dat is juist het gevaar, dan ontken ik 45 jaar van 

mijn leven en je kunt het niet ontlopen. Het ontkennen is 

het gevaar van terugvallen. Gokken is door de hele maat-

schappij verweven, je komt het overal tegen en het wordt 

steeds erger. Je moet weerbaarheid verkrijgen door kennis, 

inzicht en bewustwording. De gokindustrie verkoopt het 

waanidee “je krijgt iets voor niets”. Ze willen je betrek-

ken, vast houden en dat je met het spel doorgaat. 

Je zit nu bij de Cliëntenraad van Arkin. Denk je daar 

nog wat te kunnen bereiken op dit gebied?

Via de Cliëntenraad ben ik bij Stichting Het Zwarte Gat ge-

komen en hoop daar gokverslaving ook onder de aandacht 

te brengen. Met onze stichting SLICKS (www.slicks.info) 

willen we de achterkant van de gokindustrie transparant 

maken en een bewustwordingsproces in Nederland in gang 

zetten. Voor de Cliëntenraad Arkin wil ik me inzetten voor 

een betere GGz.

* PTSS: Post Traumatisch Stress Stoornis

* KNIL:  Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger was het

Nederlandse koloniale leger. Officieel bestaan van 1830 tot 1950.

* MAVO: Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs

* Centrum ‘45: De naam van Stichting Centrum ’45 verwijst naar 

het WOII-bevrijdingsjaar: 1945. Voor de ernstig getroffenen bete-

kende bevrijding van de Tweede Wereldoorlog echter niet automa-

tisch bevrijding van hun trauma’s.

 

Kees C. Keuch augustus 2017

Storm op open zee                             
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te ontspannen en het leuk te hebben die mij méér gevan-

gen hield dan de alcohol zelf. Het loskomen van die over-

tuiging was voor mij het zwaarst. De afgelopen bijna 3 

jaar is ook een zware periode geweest met vele schomme-

lingen. Het mezelf opnieuw leren kennen. De momenten 

met mijzelf vieren maar ook mezelf op het matje roepen, 

soms over dingen die al jaren geleden gebeurt zijn. Soms 

word ik overweldigd door angst, verdriet en rouw. De ene 

keer kan ik de reden aanwijzen en bij de andere heb ik 

geen flauw idee. Toen ik net een opname in de versla-

vingskliniek achter de rug had en thuis kwam verstopte ik 

mijzelf letterlijk in mijn slaapkamer onder de dekens. Het 

leven kwam op mij af en dat was eng. Langzaam begon ik 

in stappen mijn ogen te openen 

en kreeg ik meer zelfvertrou-

wen. Het was ook de druk en 

de stress om het leven met al 

zijn ingewikkeldheid weer op 

te pakken. Soms had ik zo’n 

hoofdpijn dat ik pijnstillers 

nodig had. Andere momenten 

kreeg ik een bedrukkend gevoel 

op mijn borst waar ik geen 

raad mee wist. Daarna weer de 

momenten van intens geluk, 

als ik bijvoorbeeld vol bewon-

dering in de ochtend naar een 

zonsopgang sta te kijken. Of als 

ik thuis ben en rustige muziek 

opzet, kaarsjes aansteek en 

helemaal ontspannen ben. Ik 

ben blij met de groei die heb 

doorgemaakt op het gebied 

van financiën en werk. Ik doe 

nu eindelijk voor het eerst in 

mijn leven werk dat ik echt 

leuk vindt om te doen en volg 

daarvoor ook een opleiding. Ik 

wordt nu zelf hulpverlener en 

help mensen om zichzelf te ontdekken en om hun draai te 

vinden. Maar dan word ik zonder aankondiging en zonder 

aantoonbare reden overvallen door angst en verdriet. 

Het is net alsof ik mij bevind in een storm op open zee. 

Ik word door enorme golven omhoog gehesen om daarna 

weer de diepte in te worden getrokken. Het is de woeste 

zee in mijzelf. Het kost tijd voor de storm weer gaat lig-

gen en ik mijn evenwicht kan hervinden. Herstel heeft 

tijd nodig misschien wel mijn hele leven lang. Vertrouwen 

in mijzelf en de toekomst maar ook in het leven om me 

heen. Het leven oppakken na een verslaving is ook puin 

ruimen, zowel in mijzelf als om mij heen. De verslaving 

en de gevolgen daarvan is doorgedrongen tot in alle gaten 

en kieren van mijn leven. Schoonmaken is niet altijd even 

leuk. En toch houd ik het vol. De reden kan ik niet zo 

aanwijzen maar voor mij is het een samenspel van dingen. 

Ik weiger mijzelf op te geven. Ik ben een band met me-

zelf aan het opbouwen door te bidden en te mediteren. 

Door uitdagingen aan te gaan omdat ik mezelf de groei 

gun. Het geluk dat ik terug krijg en ervaar omdat ik van 

mijzelf begin te houden. Deze relatie met mijzelf wordt 

mij steeds dierbaarder. Het gevoel de regie over mijn 

leven en herstel weer in handen kreeg. Dat is iets anders 

dan controle wat ik eerst obsessief deed. Het gekke is 

dat toen ik heel veel controle in mijn leven probeerde 

uit te oefenen ik steeds meer de regie verloor. Nu heb ik 

geleerd dit los te laten. Alsof 

het leven zegt vertrouw mij en 

ik daar langzaam aan toegeef. 

Belangrijk zijn ook de mensen 

om mij heen die mij hebben 

gesteund. Niet door mij te ko-

men redden maar door mij te 

steunen ook tijdens het vallen 

en opstaan. Ik was niet altijd 

even gezellig en af en toe 

schoot ik in wantrouwen en 

kon raar uit de hoek komen. 

Dit hoort allemaal bij herstel 

en groei maar niet iedereen 

kan of wil daar ruimte voor 

maken. Degene die dat wel 

heeft gedaan en waar ik altijd 

dankbaar voor zal zijn is mijn 

moeder. Wie ik ook dankbaar 

ben is Kees Keuch van het 

Nulnummer magazine. Als hij 

namens de Cliëntenraad in de 

kliniek langs kwam hadden we 

altijd interessante gesprekken, 

hij nam de tijd en luisterde 

met oprechte aandacht. Ik 

heb nu al een aantal keren voor het Nulnummer mogen 

schrijven en elke keer merk ik dat ik vooruit ben gegaan. 

Herstel is als het beklimmen van een berg. Het kost veel 

moeite en soms denk ik ‘waar ben ik aan begonnen’? Het 

loont af en toe te stoppen en om je heen te kijken en te 

genieten van het prachtige uitzicht.

Youssef Augustus 2017

Storm op open zee                             
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