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Deze foto had ik eigenlijk op de voorpagina willen plaatsen. Een magisch realistisch beeld welke illustreert de
trucs van de drinker. Het beeld belichaamt de gedrevenheid waarin de ‘dorstige’ op zoek is naar waar hij de
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alcohol kan vinden. Hij weet ergens in huis een fles verstopt te hebben. Dat doen ‘drinkers’ wel vaker. Angstig
getergd door onthoudingsverschijnselen zit hij onderuit
gezakt en denkt. Dan kijkt hij naar het plafond. Eureka! Onder het motto ‘snel en veel’ maakt
het hem niet uit dat hij gevaarlijke trucs moet uithalen om de fles te bemachtigen. Een lullig
kinderstoeltje wordt op een tafel gezet waar hij bovenop balanceert om zo de fles te kunnen pakken. Zo gebeuren dus al die huishoudelijke ongelukjes, de mens op zoek naar drank.
Misschien heeft het te maken met mijn
fascinatie voor ‘Koning Alcohol’, dat in
dit Nulnummer o.a. een lijvig artikel
staat over een film uit 1945 waarin voor
het eerst het ‘alcohol verslavingsvraagstuk’ filmisch serieus wordt belicht. Zo
kun je ook de vraag stellen waarom er
zoveel aandacht aan Johan en zijn been
wordt geschonken? Op de eerste plaats
ben ik geïntegreerd (nieuwsgierig) door
de anatomische les van het ‘open been’. Bovendien schrijft Johan al ruim tien jaar zijn belevenissen in het Nulnummer. Hij hoort bij de familie zogezegd. Mijn verwondering inzake ‘het
been’ is dat Johan tijdens een langdurende opname in een kliniek (2017) de toen zo goed als
genezen wond bezoek kreeg van een zogenaamde ‘vleesetende bacterie’ die een hapje kwam
mee-eten. In Nulnummer 21 is dit proces uitgebreid beschreven. Als niet heel snel zou zijn
ingegrepen is voordat je het weet je been opgesoupeerd. Mijn verbazing bestaat hieruit dat je
soms iets onder ogen krijgt waar je tevoren geen flauw benul van hebt.
Verder heb ik nog wel wat te kankeren maar beter is het restant aan ruimte te benutten om
diverse personen te bedanken. Het was me een groot genoegen met Udo Nabitz een ‘prettig gesprek’ te voeren. Hoe geschiedenis overvloeit in hedendaagse praktijk. Het is een lang
artikel, even doorbijten maar wellicht leert u er iets van. Veel dank gaat naar Peter de Jong,

Inhoud:

een freelance journalist die o.a. ook schrijft voor het Parool en het NH dagblad. De tekst bij
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fotografe werkt met de naam Nancy Siesling. De foto op de voorpagina en het middenvel zijn
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het artikel over Roads is van hem. Waar de redactie ook blij mee is dat er bij ‘Recycle’ een
van haar hand. De aandacht voor de Roads projecten wordt van groot belang geacht; feitelijk
door iedereen die zich met Verslavingsproblematiek en GGZ bezig houdt.
Denk aan het maatschappelijk belang voor onze doelgroep, niet alleen in Amsterdam e.o.
maar in geheel Nederland! Denk aan het ‘Handvest van Maastricht!’, de afspraak die in 2010
in gemaakt inzake het ‘Maatschappelijk Herstel’. Dank zijn we ook verschuldigd aan het magazine ‘Mainline’ voor het mogen gebruiken van de ‘fluimenwaaier’. Toen ik het voor het eerst
zag werd ik misselijk. Toch willen wij u dit niet onthouden omdat het to the point de kwalijke
kanten van het ‘roken’ uitbeeldt. Collega Tommie Thienpont praat met Hent van den Elsen
over de Jellinek thema avonden voor ‘naasten’. En tenslotte vindt Nico Troost blijkbaar zijn
plek bij Team ED.
Veel leesplezier. U heeft een jaar de tijd voor het volgend nummer uitkomt
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Een prettig gesprek met Udo Nabitz
40 jaar verslavingszorg
Udo Nabitz heeft in november 2019 de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Gekoppeld aan het
6de Arkin Wetenschapssymposium SoWhat heeft Udo zijn
‘afscheidsrede’ gesproken a.d.h.v. een tijdlijn 1979-2019.
In dit gesprek kijken we samen 40 jaar terug. De bedoeling was om het gesprek enigszins langs deze tijdlijn op te
bouwen maar dat hebben we in dit interview niet kunnen
vasthouden. We bleven op enkele thema’s hangen, omdat
we deze de moeite waard vinden om te verdiepen.
De tekst is enigszins in ‘spreekstijl’ geschreven waarbij
mijn vragen en commentaar cursief zijn gezet.
Udo Nabitz is in 1953 in Duitsland geboren wat je in sommige woorden en enigszins in de klanktoon kunt horen.
Udo ken ik sinds 2003, de tijd dat ik actief werd in de
toenmalige cliëntenraad Jellinek en ook de uitgave van
het allereerste Nulnummer, 0-nummer 0 dus. In 2006 heb
ik zijn promotie tot doctor aan de Universiteit van Amsterdam gefotografeerd. De foto plaats ik bewust omdat de
promovendus ‘het is gelukt’ uitstraalt. In de rode koker
zit de oorkonde, de kers op de taart na tien jaar onder-

zoek. In latere jaren heb ik een bijdrage geleverd aan het
college wat Udo verzorgde aan de VU voor psychologie
studenten van Prof. Jack Dekker.

‘therapeutische gemeenschap (TG),
leuk hoor, daar maak je nog eens
de harde praktijk mee’.
Wat mij in je afscheidsrede verbaasde is dat je in ‘Warder’
bent begonnen, dat was helemaal nieuw voor mij. Net
zoals dat ik pas later begreep dat je GZ-psycholoog bent.
Jij was voor mij de wetenschapper, de man van de cijfers,
statistieken, het spinnenweb en concept mapping etc. We
zullen het voornamelijk hebben over de Jellinek. We beginnen met Warder. Maar daarvoor? Je komt uit Duitsland,
bent daar afgestudeerd en vertel maar verder.
Kijk het is simpeler. Ik had een studiebeurs voor psychologie aan de UvA (Universiteit van Amsterdam). Destijds
had je een bilaterale uitwisseling tussen Nederland en
Duitsland. Nederlandse studenten gingen naar Duitsland
en kregen een Duitse studiebeurs en ik uit Duitsland ging

KCK

KCK

KCK

KCK

Foto’s: Kees C. Keuch
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naar Nederland en kreeg een Nederlandse studiebeurs.
In 1978 heb ik hier in Amsterdam klinische psychologie
gestudeerd. Prof. Barendregt had net het gedragswetenschappelijke fobieën project aan de UvA gestart. Dat
wilde ik leren kennen. Daarna dacht ik ‘ik wil nog dieper,
meer weten, kennis maken met de praktijk in Nederland’?
Toen kwam die stage bij Jellinek. Een studiegenoot hier
in Amsterdam had er al stage gelopen en zei: ‘therapeutische gemeenschap (TG), leuk hoor, daar maak je nog eens
de harde praktijk mee’. In 1979 ging ik stage lopen bij
de Jellinek in Warder, een dorp in Noord-Holland, boven
Edam aan het Markermeer. Daarna ging ik terug naar
Tübingen, dat ligt bij Stuttgart, ik kom uit Zuid- Duitsland
en daar ben ik afgestudeerd.
Was je al bekend met de therapeutische gemeenschap in
die tijd? Je had de Emiliehoeve. Ik denk dat in het onderwijs daar nog niet zoveel over bekend was?
Voordat ik hier kwam heb ik in Duitsland als bijvak psychiatrie gehad en toen leerden we wel over Jan Foudraine, anti-psychiatrie, alternatieve psychiatrie, moderne
psychiatrie. Mijn belangstelling ging uit naar de milieutherapie in de psychiatrie. Hoe kan je een respectvol,
intensief, behandelklimaat in een kliniek opbouwen, dat
bijdraagt tot een goed herstel? Daarover had ik aan de
‘Nervenkliniek in Tübingen’ een scriptie geschreven. En
toen hoorde ik over de TG in Warder, das paste helemaal
bij mijn belangstelling, daar wilde ik wel praktijk ervaring
opdoen.

Jellinek TG Warder

En dan kom je daar op die boerderij met een stel drugsverslaafden. Wat was de gemiddelde leeftijd?
Jonge drugsverslaafden, de oudste een jaar of dertig, de
jongste 19-20 jaar. Jonge ontspoorde drugsverslaafden
uit de jaren ’70, allemaal heroïne verslaafd, klein beetje
alcohol. Het was een boeiende tijd, schreeuwtherapie
stond op het program. Op de boerderij waren diverse
activiteiten. Samen met de ergo-fysiotherapeut heb ik in
de TG judo geïntroduceerd. Het vechten met elkaar, met
regels. Met de strakke discipline uit Japan. Van die speci-
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ale judopakken werden aangeschaft. Ik heb in Duitsland
veel judo gedaan en als bijvak sportpsychologie. Er was
ook een sportleraar waar ik het mee kon vinden en toen
zeiden we ‘zou het niet handig zijn om zo lichaamsgerichte vechtsport te introduceren?’ Bij judo ben je met je
lichaam bezig en met een partner. Het is echt ‘hands-on’,
mààr met strenge regels. Dat is toch een goede leerschool voor jongeren die ook agressie en impulscontrole
problemen kennen.
Moet er niet aan denken! Hoelang duurde de opnames?
Dat was verschillend maar in de TG is dat lang, ongeveer
negen maanden. Weinig mensen maakten het af. De
meesten liepen weg, maar ze kwamen dan weer terug.
Dat was ook het idee, dat je naast de TG ook een soort
poli had waar mensen weer konden instromen. Het is ook
teveel gevraagd voor jongelui om in één klap alles achter
zich te laten en na een opname met nazorg keurig op een
kamertje te zitten en een opleiding te volgen, dat gaat
dus niet zo makkelijk in een keer.
Je had ook de Parkweg Binnen, dat stond toch wel met
elkaar in verband? Parkweg Binnen was de eerste TG van
Jellinek en toen er meer vraag kwam werd Warder als
tweede TG
opgericht. Warder bestond tot in de jaren negentig.
Daarna werd het gesloten zoals de meeste TG’s in Nederland.
Wat vindt je er van dat de TG’s zijn gesloten?
Op een psychiatrie congres onlangs in Oslo had een
keynote spreker een goede lezing over milieutherapie in
de forensische zorg. Het zijn golfbewegingen. Voor een
bepaalde groep is zo’n TG wel goed. Zeker in de forensische zorg waar mensen lang blijven moet je iets met
het leefklimaat op de afdelingen. Dat is heel simpel, het
leefklimaat speelt er continue, 168 uur van een week en
het contact met een psychotherapeut is twee uur. Dus de
-nummer 23

insteek is eigenlijk een beetje bizar om te focussen op de
individuele therapeutische behandeling zonder aandacht
voor het leefmilieu.

Een heroïne high is echt iets
anders dan ‘binge drinken’.
In Nulnummer 19 staat het verhaal over Tony die in 2003
zijn heroïneverslaving onder controle kreeg en een kleine
tien jaar later nog een keer opgenomen werd maar dan
voor overmatig alcoholgebruik. Wat je vaak ziet is dat
mensen overschakelen op de alcohol.KCK
Een zware langdurige verslaving is lastig
KCKom helemaal van
af te komen. Overstappen van illegale drugs naar alcohol
ligt voor de hand. Alcohol dempt, maakt je rustig, geeft
KCK
je een roes. Het middel is beschikbaar zonder dat je in de
criminele sfeer belandt. Dus een alternatief, maar net zo
slecht voor je gezondheid, je functioneren en je leven en
misschien nog slechter dan verantwoord heroïne gebruik.

KCK

KCK

Het werkt op dezelfde receptor in de hersenen, wordt
gesteld. Het geeft een beetje hetzelfde roesgevoel.
Ja dat is de biologisch neurologische verklaring, maar verslaving is meer dan de biologie.
Een heroïne high is echt iets anders dan ‘binge drinken’.

KCK

KCK

Nu kan ik mijn eigen plaatje inpassen. Kom uit het alcohol
circuit, de kliniek Keizersgracht 674, daar is het voor mij
begonnen. Daar was de mannenkliniek voor alcoholisme
met die slaapzalen. Mijn eerste contact was in 1978. Wat
dat betreft hebben wij beide ons veertig jarig jubileum,
ik alleen vanuit een andere positie. In 1982 had ik mijn
KCKmoment want
tweede opname en was er op het juiste
halverwege ging de hele ‘mannenkliniek’ verhuizen naar
de gloed nieuwe kliniek aan de Obrechtstraat.
Hier geKCK
beurt iets van historisch belang, zodoende heb ik toen de
documentaire over de ontwikkeling van
KCde
K Jellinek vanaf
1909 gemaakt. (te zien op de website van Jellinek onder
tab. Historie)

KCK

KCK

K CK

KC K

De Dubbel-Diagnose behandelingen binnen Arkin, heb jij
het idee dat het goed werkt?
Ik denk dat het beter werkt dan in de tijd dat Jellinek een
heel eigen organisatie was, dus voor 2007.
Daarvoor werkte het niet want er was gewoon niets. En
nu is er dan wel wat maar of het wel zo optimaal allemaal op elkaar aansluit…
Tot 2005 waren de circuits in de GGZ gescheiden. Dat is
veel beter geworden. Nota bene bij dubbeldiagnose gaat
het ook over psychische problemen naast de verslaving.
Bijvoorbeeld depressie, angsten, zelfonzekerheid, hallucinaties etc. Dus mensen zijn dubbel belast. Dat maakt
het zo ingewikkeld. Ik denk dat we de komende 20 à 30
jaar nog bezig zijn om het echt goed van de grond te
krijgen.

(vermelden in fot

Als je naar de recent verschenen ‘Zorgstandaarden’ voor
de GGZ kijkt zul je duidelijk zien dat in tal van psychiatrische stoornissen het gebruik van genotsmiddelen een
belangrijke rol speelt. Directeur ‘Opleiding psychiatrie’ bij
Arkin Dr. Rien Van vulde dat tijdens een ‘SoWhat’ Symposium aan. Hij zei dat we bij de behandeling toch beter op
verslaving in al zijn vormen moeten letten!
		
Die mening van Dr. Rien Van deel ik helemaal. Intussen
is de opleidingen tot arts, psychiater, GZ psycholoog, verpleegkundige en groepswerk meer aandacht voor verslaving dan vroeger. Dat is helemaal veranderd in de laatste
20 jaar. Als je bijvoorbeeld de DSM-5* op na slaat, dat
is een Amerikaans boek van 1200 pagina’s voor de classificatie van de psychiatrische problemen, dan zie je dat
het grootste deel over verslaving gaat. Bij alle psychische
problemen moet je in de behandeling altijd nagaan wat
de rol van verslaving is.
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Ik deel niet je mening Kees, dat er een gebrek is aan kennis en aandacht voor middelen gebruik bij een opname
bij Arkin. Zeker als je dat over 40 jaar bekijkt, dan is
dat volgens mij een heel duidelijke positieve ontwikkeling. Die verslavingszorg kan natuurlijk nog veel nauwer
verbonden worden met de algemene geestelijke gezondheidszorg en met de psychiatrie. Ook met de forensische
zorg kan de samenwerking veel beter. Maar nog nooit is
de integratie zo goed geweest. Ik kan het ook wel aantonen, kan het zelfs wetenschappelijk bewijzen, dat de
fusie van Jellinek met Mentrum heel veel heeft bijgedragen tot een betere samenwerking en tot een verhoging
KCK
KCK
van de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg
en de
verslavingszorg

KCK

Geprotocolleerd werken. Moet daar strikt aan worden
KCK
vastgehouden of kun je daar van afwijken? Het een beetje
omvormen dat het meer pasbaar is, meer suitable.
KCK
Maar eh, ‘geprotocolleerd werken’ dat is het beleid,
maar
de patiënt staat centraal. Je hebt nu het principe van
KCK
‘shared decision making’ (SDM). Als behandelaar kijk
je
bij elk gesprek: zit ik nog op de lijn van dat wat voor die
patiënt, die persoon goed is, waar hij of zij mee vooruit kan, wat men aankan en dan is het protocol de rode
draad, maar de patiënt staat centraal.

KCK

Foto: Kees C. Keuch

O, is dat zo? Krijgen ook de jonge verpleegkundigen of
psychologen die net afgestuurd zijn iets mee over alcohol
en drugs verslaving.
Ja zeker. Als behandelaar krijg je een opleiding die door
het Regionaal Opleidingsinstituut voor Nascholing en
Opleiding in de geestelijke gezondheidszorg (RINO) gegeven wordt, verslaving is een vast onderdeel. Bovendien
is anno 2020 de integratie tussen verslaving en algemene
psychische en psychiatrische problematiek, beter dan
ooit tevoren.
Ja de integratie was 40 jaar geleden zeer beperkt. Maar
hoe gaat het verder met verslaving en GGZ?
Ik verwacht dat middelengebruik nog veel meer aandacht
krijgt. We weten dat meer dan 50% van de mensen die in
de acute psychiatrische kliniek Constantijn Huygensstraat
opgenomen zijn ook een verslavingsproblematiek hebben
en ik kan me voorstellen dat als je in de kliniek Vlaardingenlaan kijkt, dan hebben waarschijnlijk 70% van de
mensen ook een verslavingsprobleem.
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Ik hoop dat het allemaal zo gaat. 		
Ja, uit mijn ervaring is dat zo. Ik hoor niet dat een behanKCK
delaar zegt ‘nou we zitten nu op pagina drie en u moet
nu stoppen met te vertellen hoe het met u gaat, u moet
KCK
naar pagina vier’. Dat bestaat niet. Kees, als dat verteld
wordt is dat een uitzonderlijke casus maar niet de K
prakCK
tijk van de behandelaars.

KCK

Af en toe gooi ik een balletje op…. Het is goed dat je het
zo zegt en uitlegt. 					
KCK
Wat ik wil zeggen is van dat met geprotocolleerde vorm
van behandelen je als behandelaar ook een houvast hebt.
K CK
Je doet het beste wat je op het moment kunt bieden op
basis van je opleiding, je praktijk
ervaring en de
evidentie. Dat is
altijd een combiKCK
natie. We hebben
KCK
nog geen pilletje
KCK
KCK
tegen verslaving en
KCK
we kunnen helaas
KCK
niet in de hersenen
aan een schroefje
KCK
KCK
draaien…

KC K

KCK
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K

ik ben een groot voorstander
van de evidence gebaseerde
protocollen!

die met respect voor en aanpassing naar de individuele
patiënt worden toegepast. De patiënt staat centraal en
heeft de regie.
De verslavingszorg moet de komende jaren naar die
nieuwe vormen van behandeling onderzoek doen en klinische ervaring opbouwen. Dat duurt jaren. Tijdens mijn
lezing vertelde ik dat in 1976 jonge vrouwen voor lesbisch gedrag psychiatrisch werden behandeld. Nu veertig
jaar later is dat in Nederland of Duitsland ondenkbaar. De
nieuwe behandelvormen komen er wel maar dat kost tijd
en inspanning.

Jellinek is wel degene die de verslavingszorg uit de stigmatisering heeft gehaald, in Amerika, in
Duitsland en ook hier in Nederland.
Je kunt toch met electro shock (ECT electro convulsie therapie)* bepaalde delen van de hersenen uitschakelen.
Dat doen ze toch bij Inforsa*?
Maar dat is niet wat ik bedoel. We hebben geen schroefje
of knopje waar we aan kunnen draaien zodat we kunnen
zeggen ‘nu brandt dat lampje weer’. Wat nu bij Inforsa
gedaan wordt is de Electro schok behandeling maar dat
is voor mensen die 10 of 20 jaar al in behandeling zijn
en zelf zeggen “ik kom niet verder, antipsychotica helpen
niet, ik heb alles gehad wat er geboden wordt maar mijn
hallucinaties of mijn waan blijven me kwellen en maken
mijn leven ondraaglijk. Wat kunnen we nog doen om eruit
te komen?”
De cliëntenraad Arkin heeft vorig jaar een symposium
gehouden wat o.a. hierover gaat. Enkele mensen hebben
verteld over hun ervaringen, sommigen zijn of waren suïcidaal. Die zijn bij de ECT gekomen en dat geeft inderdaad
verlichting, sommigen hebben dat meerdere keren nodig.
Er wordt een streng behandelprotocol gevolgd. Volgens
mij zijn het meestal ca 10 sessies. Dat protocol is heel
belangrijk. Als je bijvoorbeeld vijftig keer een ECT sessie krijgt dan kan dat schadelijk zijn en als je het twee
keer doet, heeft het geen nut. Dus die protocollen, die
uit internationaal onderzoek zijn afgeleid, zijn wel heel
belangrijk.
Ook die magneet stimulatie*, een onderzoek dat Prof.
Anneke Goudriaan in de Jellinek doet, is een interventie
met een streng protocol, in het kader van een wetenschappelijk onderzoek. Kees, ik ben een groot voorstander van de evidence gebaseerde protocollen! Maar
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Dr. Jellinek heeft in de zestiger jaren een indeling gemaakt in de Alpha alcoholist, de Gamma alcoholist en nog
een paar typeringen. Mijn vraag is ken je deze begrippen
en wat vind je ervan?
Elvin Morton Jellinek, Hongaar, was een biochemicus die
begin van het twintigste eeuw in Amerika woonde en
werkte. Hij is het boegbeeld voor de wetenschappelijke
aanpak van verslaving. Hij heeft die typologie in de jaren
vijftig bij de WHO geïntroduceerd. Wij hier in Amsterdam
hebben Prof. Wim van den Brink en Prof. Gerard Schippers en die hebben de wetenschappelijke aanpak verder
ontwikkeld. Zij hebben het over het Bio-Psycho-Sociaal
Model en dat is tegenwoordig de lijn.
Het Bio-Psych-Sociaal model BPS. Maar wat heeft de
typologie van Jellinek daarmee te maken? Waarom is
Jellinek zo bekend?
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Jellinek heeft als eerste wetenschappelijk onderzoek
gedaan naar het beloop van de verslaving en de typologie
en kwam op de Alpha, de Gamma , de Bèta, en de Delta
type. Die types heeft Drs. Dries Peters, wetenschapper bij
Jellinek in de jaren 80, geprobeerd op te sporen. Bij de
patiënten van de Jellinek is die typologie van Jellinek niet
te vinden. Dus die typologie van Jellinek heeft een zekere
plausibiliteit maar met de huidige wetenschap kun je dat
niet onderbouwen. Ik heb destijds als assistent onderzoeker aan het typologie project meegewerkt en kan zeggen
dat het heel goed onderzoek was.
Maar iets anders over Jellinek, wat misschien interessanter is dan de typologie. Jellinek is wel degene die de
verslavingszorg uit de stigmatisering heeft gehaald, in
Amerika, in Duitsland en ook hier in Nederland. Hij overtuigde de WHO van verslaving als gezondheidsprobleem
en toen werd gezegd ‘nou, dan moet verslaving ook als
een ziekte erkent worden’ en dat had de consequentie
dat een behandeling gefinancierd moesten worden zoals
een blindedarm operatie of de behandeling van bloed
hoogdruk. Dat is een kentering. Vanaf de jaren zeventig
werden de kosten voor de behandeling over genomen
door het Ziekenfonds in Amsterdam (ZAO) en ook door
andere zorgverzekeraars. Dat is heel bijzonder en daarom
is het ook heel mooi dat verslavingszorg instelling in
Amsterdam Jellinek heet. Jellinek is en blijft een boegbeeld voor de verslavingszorg. Bij roken was dat nog niet
gelukt. Dat verandert nu anno 2020. De nieuwste ontwikkeling zijn dat afkicken van roken vergoed worden zonder
eigen risico.

Zorgstandaarden, het zou gek zijn
als ze nu al helemaal
geïmplementeerd waren
De zorgstandaarden Alcohol en Opiaten zijn inmiddels
twee jaar terug gereed gekomen. Op een enkel hiaat na
zijn deze goedgekeurd maar denk je dat dit nu overal is of
wordt geïmplementeerd?
Natuurlijk niet! Het zou gek zijn als ze nu al helemaal
geïmplementeerd waren. Kijk, ik ken het Socialistische
Communistische Systeem een beetje. Ik was vaak bij mijn
familie in Thüringen en dat was tot 1989 de DDR. Toen je
30 jaar geleden naar de DDR, naar Polen of naar Hongarije op werkbezoek ging, kreeg je de beste statistieken
die je je kunt voorstellen, de beste implementatie. In Rusland was dat nog veel beter. Je weet misschien nog dat
de DDR sporters na Amerika de meeste gouden medailles
bij de Olympische spelen kregen. De implementatie en de
resultaten waren
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100% gerealiseerd. Sportbeleid helemaal geïmplementeerd. Maar tegen welke prijs?
De implementatie van de zorgstandaarden met goede
resultaten kan gewoon niet in een jaar. Dat heeft tijd
nodig en dat moet z’n weg vinden. Via de colleges aan de
studenten, via de GZ opleidingen die tweejaarlijks zijn,
via de supervisie in de instellingen, via de ICT ondersteuning. Met de zorgstandaarden is de richting bepaald maar
het duurt nog lang. In de GGZ loopt de verslavingszorg
vooruit omdat er al een reeks protocollen door het project ‘Resultaten Scoren” in gebruik zijn. Daarvoor waren
er geen behandelprotocollen. Behandelaar één deed
zijn behandeling en behandelaar twee deed precies het
tegenovergestelde. Dat is allemaal gestroomlijnd en beter
onderbouwd met de protocollen. De zorgstandaarden zijn
de volgende fase omdat de standaarden vanuit de patiënt
geschreven zijn en vanuit de hele keten. Dat betekent een
andere zienswijze en een andere organisatie. Moet je de
implementatie forceren? Als je die forceert zoals de DDR
met het sporten, of Polen met hun statistieken, wordt er
gefraudeerd. Dus dat moet een gezonde ontwikkeling zijn
die veelzijdig is, veel factoren heeft en die gewoon z’n
tijd nodig heeft. En als de zorgstandaarden nu al geïmplementeerd waren, zou ik zeggen ‘ja Kees, mooi zo, ik weet
hoe dat in Polen was’.
Bij Verslavingskunde Nederland (VKN*) wordt gewerkt
met een aantal ‘programmalijnen’ rondom verschillende
thema’s. Eentje is O & O, Onderwijs en Onderzoek, toevallig zit ik daar ook bij.
Udo zelf zit bij de werkgroep ‘Datamanagement en
Meten’. Bij de werkgroep O & O hoor ik geregeld over
het doen van nieuwe onderzoeken. Nu heb ik naar voren
gebracht: ‘zou het een idee zijn om gewoon eens te kijken
van wat we nou tien jaar geleden hebben onderzocht, wat
is daar nu van terecht gekomen, zoiets dergelijks, maar
dan zitten mensen mij aan te kijken alsof er …..’
-nummer 23

Absoluut en dat deel ik ook met je. Je zou veel meer
onderzoek moeten doen naar de vraag: ‘wat hebben we
gedaan en wat heeft het op lange termijn opgeleverd?’
Er is meer praktijk gericht onderzoek nodig om te weten
te komen: ‘hoe is het effect van de behandelingen in de
instellingen? Hoe is het beloop over de jaren heen?’ We
moeten leringen trekken uit wat gedaan is. In de werkgroep ‘Datamanagement’ heb ik samen met Marcel Mooi
(lid van Stichting het Zwarte Gat, ShZG) een voorstel
gemaakt dat wij van de programmalijn ‘Datamanagement’ met name kijken naar het lange termijn effect van
de behandeling, de tijd erna en de nazorg. De landelijke
gegevens (LADIS) zijn er wel, maar er is nog geen onderzoek.
Als ik professor René Kahn lees, die zegt dus van ‘helemaal geen druppel meer, kanker verwekkend, lichaam
vreemde stof, stop ermee, kappen met die handel’. Helemaal uitbannen, wat vind jij daarvan?
Dat zeg ik niet, dat kan ook niet. Dan krijg je ook het
probleem dat het illegaal wordt. Je moet alcohol niet criminaliseren. Ik denk ook dat de drugs gelegaliseerd maar
gereguleerd moeten worden. Door regelingen haal je
de drugs uit het criminele sfeer. Regulering is het toverwoord, of dat nou xtc, cocaïne of heroïne is, daar moeten
mogelijkheden zijn om die middelen legaal te krijgen,
onder regels. Daarmee haal je het uit het criminele circuit, daarmee haal de prijs omlaag, je kan de distributie
controleren en de kwaliteit. De gezondheidsfactoren kun
je daarmee in de gaten houden. Dat is de toekomst maar
dat gaat nog lang duren. Het is een kwestie van een omdenken* in de samenleving. Hoe ver dat gaat zal ik in een
voorbeeld proberen te verduidelijken.
Na mijn mooie afscheid heb ik nog een etentje gehad met
een kleine groep mensen in een chic restaurant hier in
Amsterdam. Ik heb dat etentje vooraf besproken met de
manager van het restaurant. Ik legde uit, ‘we komen met
twintig mensen, we willen mooi eten’. We bepaalden een
vier gangen menu en toen zei de manager ‘we hebben
een gepast wijn arrangement voor uw diner’? Toen zei
ik ‘daar zullen we geen gebruik van maken, wij zijn van
de Jellinek. Hebt u ook een non-alcoholisch arrangement
voor de verschillende gangen van het diner’? ‘O nee
meneer’. Toen zei ik ‘daar moet u dan wel mee beginnen’.
Wat ik wil zeggen is dat de samenleving nog niet is ingesteld op een echter reductie van de alcohol consumptie.
Ik ben er van overtuigd, dat je over twintig jaar een nonalcoholisch arrangement van drank bij een mooi diner
naast het wijnarrangement vanzelfsprekend is. Zoals nu
niemand er aan zou hebben gedacht na ons
-nummer 23

etentje een sigaar op te steken. Twintig jaar geleden had
ik dat gedaan, genoten, vond ik wel leuk. Dat is gewoon
niet meer te doen.
Kijk bijvoorbeeld naar het diner wat aangeboden wordt.
Vroeger was het geen vraag, dit is het diner, punt. Nu
wordt gevraagd ‘wilt u vlees, wilt u rood of wit vlees, wilt
u vis of wilt u vegetarisch’? Dus ik ben er absoluut zeker
van dat je over twintig jaar drie verschillende vegetarische hebt en nog maar één vlees. Dat gaat snel. En dat
gaat in de richting waarin ook de alcoholproblematiek
aan het bewegen is. Het gaat meer naar gezondheid, het
gaat meer naar verstandig leven. Het gaat meer naar
goed leven, lang leven. Wie durft nu nog met 3 à 4 glazen
bier op achter het stuur te gaan zitten. Misschien 1 glas,
2 over de hele avond maar bij het 3e glas zeg je ‘nee, ik
moet nog rijden’! En als jij dat niet zegt, dan zegt een
ander wel ‘hé, je bent toch met de auto’. Toen ik studeerde, veertig jaar geleden, was dat heel anders. Zo’n BOB*
advertentie, dat was dertig jaar geleden niet mogelijk en
ook niet denkbaar geweest dat je via zo’n BOB advertentie het verkeer regelt.
vervolg op pag. 11
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Puberbrein
Ik ben op een middelbare school bij een voorlichting
over verslaving. De jongeren hangen achterover.
Nonchalant zitten ze te luisteren. Onze VNN-voorlichter betrekt iedereen er goed bij en stelt actief
vragen. Sommige jongeren durven toe te geven dat
ze weleens blowen, drinken of een pilletje hebben genomen. De meesten zwijgen en luisteren. De
voorlichter bespreekt de oorzaken van verslaving en
het functioneren van het puberbrein. Dan steekt en
jongen zijn hand op. ‘Meneer, als mijn puberbrein
nog niet helemaal ontwikkeld is, kan ik er toch niets
aan doen dat ik bier lekker vind?’
De klas barst in lachen uit. Eén van de anderen
roept: ’Dombo, jouw hersens zullen nooit ontwikkeld zijn!’ En weer lacht iedereen. Ik vermoed dat
het onderwerp straks verschuift van het thema
‘verslaving’ naar het thema ‘luisteren naar elkaar’ of
‘pesten’. Ik probeer me er niet mee te bemoeien en
slechts als toehoorder aanwezig te zijn.
Als de voorlichting afgelopen is, bedanken de leerlingen de VNN-voorlichter. Als laatste loopt de jongen om wie werd gelachen de klas uit. Hij spreekt
me aan: ‘Meneer, ik begrijp het echt niet. Mijn
hoofd, ik ben soms druk… Een biertje is niet alleen
lekker, maar ik word er ook rustig van. Dan ben ik
toch niet verslaafd?’
Ik vraag hem hoeveel hij per week drinkt. ‘Eh…per
dag bedoelt u? Nou, ongeveer drie biertjes per dag
en in het weekend meer. Dat is toch niet erg?’ Ik
probeer niet te oordelen, maar wel uit te leggen dat
hij op zijn leeftijd toch echt veel drinkt. ‘Maar meneer, dat snapt mijn puberbrein allemaal niet, hoor.’
Als ik hem vraag of hij het niet begrijpt of niet wil
begrijpen, wordt hij stil. ‘Ik ben net als mijn moeder
die de hele dag vanachter haar computer aan het
gokken is. Die wil het ook niet begrijpen. Misschien
lijk ik wel op haar. Wel kunnen stoppen, maar eigenlijk niet willen stoppen…’
Ik complimenteer hem vanwege dit inzicht. ‘Tja,
mijn puberbrein snapt nog wel iets hoor, meneer.
Maar mijn moeder zou meer moeten snappen, haar
brein is al uitgegroeid. Of niet dan?’
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vervolg van pag. 9
Wanneer ik de ontwikkelingen van de laatste veertig jaar
analyseer en doortrek naar de komende jaren, dan ben ik
redelijk optimistisch.		
Kees C. Keuch 17-1-2020

De bestuurder van Verslavingszorg Noord Nederland
(VNN), dr. Gabriël Anthonio hoort veel verhalen. Later op
de avond schrijft hij die verhalen op. Zelf zegt hij ‘door de
drukke werkzaamheden bijna geen tijd te hebben om te
schrijven maar de verhalen moeten eruit, moeten worden geschreven. Het Nulnummer vindt vanzelfsprekend
deze gedrevenheid een goede uiting en propageert dit
ook in ons werkveld. De verhalen kunnen over van alles
gaan, maar ze hebben een ding gemeen: ze gaan altijd
over mensen. 24 korte verhalen, zo uit de dagelijkse
praktijk opgepikt. Het mag duidelijk zijn dat veel verhalen
iets met verslavingsproblematiek te maken hebben. De
redactie bladerde door het fraai vorm gegeven en mooi
in harde kaft gebonden boekje en was verrast door de
beschrijving van de items en de gebeurtenissen die links
en rechts onder onze ogen gebeuren. Voor mensen in
dit werkveld soms herkenbaar maar zeker ook voor een
breder publiek geven de verhalen je een inkijk in situaties
die bijna niet voortestellen zijn. Ik gebruik het woord ‘inkijk’ omdat het filmisch geschreven is, m.a.w. je voorstellingsvermogen laat je het beeld erbij zien, of ligt dat aan
mij? De redactie is ingenomen met de toezegging dat we
uit dit boekje verhalen mogen publiceren. In dit Nulnummer het eerste verhaal op de pagina hiernaast.
De verkoop van het boek komt ten goede aan de cliënten
van VNN, via het fonds Noodhulp.
VNN, Postbus 8003, 9702KA Groningen.
www.vnn.nl
ISBN 978-90-828820-0-1
-nummer 23

*
DSM 5
Het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(kortweg DSM) is een Amerikaans handboek voor diagnose en
statistiek van psychische aandoeningen dat in de meeste landen
als standaard in de psychiatrische diagnostiek dient.
*
Elektroconvulsieve therapie (ECT) is de meest snelle en werkzame behandeling van (ernstige) depressies. ECT bestaat uit het
opwekken van een convulsie (epileptische toeval, ook wel insult
genoemd) met behulp van elektriciteit. Vandaar de naam.
*
Inforsa (onderdeel van Arkin)
Inforsa is de expert op het gebied van zeer ernstige psychiatrische problematiek, vaak in combinatie met verslaving. Daarnaast is er sprake van ontwrichting en/of delictgedrag.
*
Transcraniële magnetische stimulatie (TMS) is een neurofysiologische techniek die berust op de wetten van elektromagnetische inductie. Door middel van een korte magneetpuls wordt
een stroom opgewekt in het brein, waardoor hersengebieden
kunnen worden gestimuleerd
*
VKN
Op de website www.verslavingskundenederland.nl staat naast
inhoudelijke informatie over de verschillende programmalijnen
tevens meer uitleg over het doel en de missie van Verslavingskunde Nederland.
*
Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Je maakt van een probleem een feit en van een feit een
mogelijkheid.
*
BOB
Iedereen weet dat alcohol en verkeer niet samengaan. Steeds
meer Nederlandse automobilisten kiezen ervoor geen alcohol
te drinken en noemen zich dan Bob. Deze afspraak kun je vooraf
maken met je passagiers. Maar ook als je alleen rijdt kun je een
Bewust Onbeschonken Bestuurder zijn.
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Even een belletje
“Maandagmiddag, mijn telefoon gaat, op het scherm
verschijnt ‘huisarts’. Aangezien ik donderdagmiddag pas
een afspraak heb denk ik gelijk ‘dit is niet pluis’. Mijn
huisarts zegt me: ‘Johan, het ziet er niet goed uit. De
echo laat zien dat je lever in een zeer slechte conditie is,
zwaar vervet’. Blijf je doordrinken dan is de volgende fase
een levercirrose. Dat betekent onvermijdelijk een nare
dood. Het is nu aan jou. Wil je dood of wil je leven? Niet
verbaasd over het nieuws word ik gek van de luidende
klokken in mijn hoofd, het is erop of eronder. Ik ga voor
leven!”
Deze anekdote stuurt Johan mij. Toevallig was ik voor
het weekend bij hem langs geweest. Hij vond het vreemd
dat zijn Alat waarde uit het bloedonderzoek plotseling

enorm was gestegen. Er was ook een echo gemaakt had
ik begrepen. Het viel me op dat elke keer dat de koelkast
open ging er een streepje werd geturfd. Eén streepje
staat voor één blik ½ liter zwaar bier (9-12%). Hij zegt
dat omgerekend 10x ½ liter blikken bier gelijk staat aan
1 liter wodka of jenever. Maar het bier bevalt hem beter.
Dit neem ik maar ter kennisgeving aan, ga over dit soort
zaken geen discussie meer aan. Hij heeft aangegeven te
willen blijven drinken. Zonder alcohol is het leven niet te
vullen. Interessant is waarom hij dan turft? Enigszins aan
de late kant maar als hij nu zegt ‘ik ga voor leven’, zou dat
misschien het begin zijn van een positieve motivatie?

Hoe is het met het been?

		
			
Een botbreuk in het been van Johan door
een ‘ongelukje’ is in het ziekenhuis gerepareerd en op een later moment geopereerd.
Niet 1 keer maar bijna 10 keer. Tijdens een
opname in verslavingskliniek Julianaoord
is er een ongewenste bacterie ingetrokken
wat tot heel vervelende complicaties heeft
geleid. In Nulnummer 21 is hier uitgebreid
over bericht. De foto’s lijken op de ‘anatomische les’. Je kon er gewoon doorheen
kijken. Inmiddels zijn we een aantal jaren
verder.		
De wond is dicht en het been staat scheef.
Dat doet pijn maar daar zijn pillen voor. Samen met wat alcohol maakt het ‘t dragelijk.
Nóg een hersteloperatie willen ze pas doen
als je drie maanden alcoholvrij ben en moet
ook stoppen met roken.
Kijk maar eens naar die littekens.
Om maar iets te proberen de last te verminderen is er nu een brace aangemeten. Met
een brace wordt geprobeerd door bepaalde
druk en fixatie het been enigszins te modelleren. Maar daar kan ik de rest van m’n
leven, hoewel dat ook weer niet nog zo lang
zal zijn, toch niet mee lopen. Ik lijk wel een
invalide.
Johan van Glabbeek en KCK 10 januari 2020
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Inhaleren van alcohol
met ballon

Nieuwe methode van
alcoholconsumptie
doet intrede in
Nederland
28 november 2019 Nieuwsbericht
Trimbos
Het inhaleren van alcohol uit een
ballon is al langer in Groot-Brittannië beschikbaar en wordt nu
ook in Nederland beschikbaar. De
zogenoemde ‘alcoholballon’ bevat
vernevelde alcohol die vervolgens wordt geïnhaleerd door de
gebruiker. Voordelen zijn, volgens
de fabrikant, een euforisch gevoel
en een snelle maar korte staat van
dronkenschap. Toxicologen en gezondheidsprofessionals zien vooral
nadelen. Zo zorgt de inhalatie van
vernevelde alcohol tot een zeer
snelle opname in het bloed via de
longen waardoor het effect sterker, maar ook gevaarlijker, is dan
bij reguliere inname van alcohol.
Bovendien is het effect van een
snelle opname van alcohol en de
pieken alcohol in het brein die
daardoor worden veroorzaakt, nog
niet onderzocht.
VRT.be
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Roads

vele wegen leiden naar werk
Wanneer je net bent afgekickt bent van een verslaving, een burnout of andere psychische rottigheid, is het niet makkelijk om in je eentje de weg naar werk (terug) te vinden. Roads, onderdeel van Arkin, heeft de ambitie om mensen
met ‘psychische kwetsbaarheid, justitiële of verslavingsachtergrond te begeleiden naar werk, opleiding of dagbesteding’.
Onder de vleugels van Roads vallen maar liefst negen firma’s waar cliënten werkervaring kunnen opdoen. De lekkerbekken zullen kiezen voor het Appeltaartimperium, het Kantineproject of restaurant Freud, de coureurs voor Roads
Vervoer, en de techneuten naar Roads Technology, Print & Pixels, De Houtstek, Recycle en de Zeefdrukmakers. Het
Nulnummer besloot eens een kijkje achter de schermen te nemen bij twee van deze firma’s: de Zeefdrukmakers en de
fietsherstelplaats Recycle.
Tekst: Peter de Jong, freelance journalist- Foto’s Recycle: Nancy Siesling- Zeefdrukmakers: Kees C. Keuch

Foto’s: Kees C. Keuch
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Hippe club op een hippe stek
Het ziet er allemaal gelikt uit
bij Recycle, de fietsenmaker
van Roads. Op de begane
grond een ruim opgezette,

Recycle

- 60 deelnemers
- 8 beschut werkplekken
- 9 begeleiders,
vakkrachten uit de fiets techniek
en mensen met een zorgachtergrond

heldere winkel waarin je niet
Foto: Kees C. Keuch

alleen mooie nieuwe fietsen
of gerestaureerde oldtimers
kunt kopen, maar ook compleet gerenoveerde, door de
Amsterdammers afgedankte
fietsen, die door de monteurs

Leen Ottevanger (28) is een van de stoere monteurs

van Recycle weer aan een nieuw leven worden geholpen.

van Recycle. Hij staat achter een oude fiets, merk Mag-

Naast de gebruikelijke fietsaccessoires verkoopt Recy-

neet, waarvan het stuur ontbreekt, de trapas ‘speelt’ en

cle ook kneiterhippe bureaulampen en kroonluchters,

het wiel dubbel ligt. “Hier is een vrachtwagen overheen

gemaakt van de klassieke fietslamp. Een must-have voor

gereden. De eigenaar is nogal gehecht aan zijn fiets, dus

de gepassioneerde fietser. Alsof dat niet genoeg is kan

ga ik hem nu weer helemaal opknappen.” Leen heeft

de argeloze bezoeker zich ook nog eens kleden in hippe

wat met fietsen. Thuis knutselt hij gewoon door. Aan de

fietsshirts, die zijn gemaakt door een andere sociale

fietsen van vader, moeder en zus, als die wat mankeren.

firma van Roads, de Zeefdrukmakers.

Hij heeft inmiddels drie fietsen in de verkoop staan.
“Die heb ik gemaakt van fietswrakken die ik vond in Het

In het trendy Hallencomplex in Amsterdam West lopen

Amsterdamse Bos.” Hij loopt sinds een half jaar 24 uur

jaarlijks twee miljoen mensen langs de winkel en dat

per week stage bij Recycle en is sinds een maand begon-

geeft de nodige klandizie. En omdat Amsterdam, en dus

nen aan de opleiding fietstechniek niveau 2 bij ROC Top

ook de Hallen, overstroomd wordt door toeristen en ex-

in Amsterdam Noord, een dag in de week. “‘s Ochtends

pats, spreken de verkoopmedewerkers een woordje over

krijgen we theorie en gaan we sleutelen, ‘s middags krij-

de grens. Bij binnenkomst van de verslaggever wordt een

gen we Nederlands. Dat is belangrijk, als monteur moet

steenkolenengels sprekende expat keurig uitgelegd wat er

je duidelijk opdrachtbonnen kunnen invullen, voor je col-

allemaal is hersteld aan zijn hippe stadsfiets.

lega’s, degene die afrekent en voor de klant. We krijgen
ook rekenen, maar dat vind ik lastig. Gelukkig zit dat niet

Het hart van de zaak ligt achter de winkel, in de werk-

in het examen.

plaats. Daar zijn de mannen en vrouwen aan het werk die
de invalide Amsterdamse fietsen weer rollend maken. We

Ottevanger is een geroutineerde monteur. “Hiervoor

zien banden geplakt worden, spaken gespannen, kogels

heb ik acht jaar gewerkt bij de fietsenmakerij van de

verwisseld, trapassen gereviseerd, kortom al het onheil

Regenboog in Amstelveen. Ik ben hier gekomen om mijn

dat de fiets kan overkomen. Het lijkt wel een ziekenhuis

skills te polishen. En dat gaat goed. Het is de prettigste
werkplek die ik ooit heb gehad. Ik heb fijne collega’s, ik
leer hier heel veel en het werk is ook duidelijk en goed
georganiseerd.”
Is er nog iets “dat hij niet leuk vindt? “Ja, een kettingkast
van lakdoek demonteren. Die dingen zouden verbannen
moeten worden, die krijg je er bijna niet af ”, zegt hij lachend. Zijn droom: samen met een leuk meisje voor zichzelf beginnen. Zij de administratie, hij de techniek. “Maar
zo’n eigen zaak kost een hoop geld. Eerst hier maar eens
een diploma halen.”

-nummer 23

15

Leen legt uit dat een naafversnelling van een fiets werkt met
een systeem van tandwielen, bijv. in een planetair stelsel.
Een planetair stelsel bestaat uit: een zonnewiel (geel), de
planeetwielen (blauw) die gekoppeld worden in een stalen
planeetwieldrager (rood), en een overkoepelend ringwiel
(zwart). Het zonnewiel staat stil en de planeetwieldrager
draait langzamer dan het ringwiel. Het planetair stelsel zit in
een naaf; de naaf bevat een as, een naafhuis waar het wiel
aan vastzit en een aandrijfkop waar het kettingwiel aan
vastzit. De as zit vast in het frame; het zonnewiel zit vast op
de as.

KCK

KCK

KCK

Foto: Nancy Siesling

KCK
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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.
-nummer 23

Thomas Termijtelen is de manager van Recycle. Van het
enthousiaste type. Kaal hoofd, hipsterbaard. De glimlach
wijkt niet van zijn gezicht. “Dit werk is het leukste wat er
bestaat. Mensen weer aan het werk krijgen. Werken is zo
belangrijk voor een mens. Je telt weer mee in de maatschappij, je kunt je talenten ontwikkelen. En je wordt
serieus genomen. Het mooiste compliment dat we hier
kunnen krijgen is als de deelnemers zeggen: ‘Ik ga naar
mijn werk’. Bij Recycle is het meer dan dagbesteding in
de zin van ‘een kopje koffie en onder de mensen komen’.
Je moet hier als deelnemer wel een zekere belastbaarheid hebben. We hanteren een proeftijd, om te kijken of
het past. Ik wil niemand afschrikken hoor. Mocht het niet
passen, dan gaan we kijken wat er nog wel mogelijk is
binnen Roads. Er zijn 44 locaties, dat moet lukken.”
“Wij zijn hier totaal niet geïnteresseerd in iemands stempeltje uit het verleden. Het enige wat telt zijn haar of zijn
mogelijkheden. Iedereen die de handen uit de mouwen
wil steken, is welkom. Ook mensen die niet zo technisch
zijn kunnen bij ons terecht, in het beheer bijvoorbeeld.

Wij doen hier in de Hallen de fietsenstalling en we verzorgen de schoonmaak van een paar zaken. En daarnaast
hebben we nog de kantine en de winkel, waar mensen terecht kunnen. Dit jaar zijn er vanuit Recycle acht
mensen naar een betaalde baan doorgestroomd, daar
ben ik trots op. We hebben nu ook een medewerker een
betaald contract kunnen aanbieden in onze eigen zaak,
op een ‘beschutte werkplek’. Het gaat goed met de zaak,
we trekken er hard aan met zijn allen. Wij als begeleiding
houden natuurlijk wel goed in de gaten dat onze mensen
niet overbelast worden. Daarom hebben we ook leenfietsen voor de klant als we de reparatie niet een twee drie
kunnen uitvoeren.
De toekomst? “Altijd nieuwe ideeën bedenken. Er lopen
hier ontelbare toeristen langs, dat biedt perspectief. Alles wat in een rolkoffer past, moeten wij verkopen. En
we verkopen ook elektrische fietsen. Binnenkort gaan
onze medewerkers de opleiding E Bike volgen. Steeds
meer Amsterdammers rijden elektrisch, daar kun je niet
omheen.”

Zeefdrukmakers:
Opdruk met een verhaal
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Zeefdrukmakers

Foto: Kees C. Keuch

Het is een hectische bedoening” in het knusse sluipdoorkruipdoorgebouw van de Zeefdrukmakers bij het Wilhelmina Gasthuisplein in Amsterdam. Het loopt tegen het
einde van het jaar en iedereen is druk bezig om de vele
bestellingen van de klanten op tijd de deur uit te krijgen. Toch is de sfeer relaxed, iedereen is geconcentreerd
bezig, maar regelmatig klinkt er een lach door de stevige
rockmuziek die de mannen en vrouwen begeleidt in het
zeefdrukproces. Aan de wand hangen bedrukte T-shirts
met gitaren, een doodshoofd en ‘make-up, not war’.
Anouk, Patricia, Nadien en Arjen zijn werkbegeleider bij
Zeefdrukmakers. Dagelijks helpen ze de medewerkers op
weg in het productieproces.

Hoeveel personeel herbergt Zeefdrukmakers?
Anouk: We hebben hier zo’n 50 man rondlopen. Sommigen komen hier twee dagdelen, anderen vijf. Het hangt
ervan af hoe ver je bent in je herstelproces en wat je doel
is. De een is al lange tijd uit het arbeidsproces. Voor hem
is het belangrijk om weer eens dagritme op te doen en
samen te werken. Voor een ander ligt de lat weer iets hoger. Die is hier met de ambitie om door te stromen naar
betaald werk.

Ben je ook welkom als je in het bezit bent van
twee linkerhanden?
Jazeker. Als je maar gemotiveerd bent en de handen uit
de mouwen wil steken. En op tijd komt. We hebben hier
ook mensen die de catering verzorgen en de prullenbakken legen. Anderen zijn weer beter in het contact met
de klant. We kunnen je alles leren! Iedereen met een
afstand tot de arbeidsmarkt is bij ons welkom. Het enige
wat we vragen is een goede motivatie. Wij kijken samen
met de cliënt wat zijn beperkingen, doelen en mogelijkheden zijn en stemmen het werk daar op af. Er moet hier
wel gepresteerd worden, we hebben commerciële klanten
die hun waar op tijd geleverd willen zien. Maar dat wil
uiteraard niet zeggen, dat onze medewerkers de stress in
gejaagd worden.
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Hun welzijn is belangrijk, wij begeleiders zijn ervoor om
dat te bewaken. Sommigen zitten hier twee maanden
anderen vijf jaar.

Waarom zou iemand bij Zeefdrukkers moeten
gaan werken?
Omdat het hier veilig is. Er een goede werksfeer heerst.
Omdat we het werktempo aanpassen aan jouw capaciteiten. En omdat je hier je talenten kan ontwikkelen en je
creativiteit kwijt kunt. Wij leveren drukwerk in alle soorten en maten. En denken met de klant mee. Dat betekent
ook dat we zelf teksten of logo’s bedenken. We zijn geen
therapeuten die in je verleden gaan graven. Wij kijken
niet naar je beperkingen, wij kijken juist naar wat je wel
kunt. Zodat je er weer plezier in krijgt om aan het werk te
zijn.

Wie zijn jullie klanten?
Patricia opent de computer en er verschijnt een lange
lijst aan (bekende) klanten. “We hebben gewerkt voor De
Wereld draait door, Booking.com, de Binck Bank, maar
ook voor festivals als Lowlands en Down the Rabbithole.
We hebben ook shirts bedrukt voor ons zusterbedrijf restaurant Freud. Ook leveren we promotiedrukwerk bij het
nieuwe boek van Herman Koch, Finse Dagen . We drukken op papier, T-shirts, sweaters en tassen. Het textiel
leveren we ook, wij hebben goede inkoopprijzen. Ik heb
het hier als begeleider uitstekend naar mijn zin. Ik hou
ervan om mensen een stapje vooruit te helpen.
Tot zover de begeleiders. Maar wat vinden de deelnemers
er nu zelf van. Twee ervan doen hun verhaal.
Jack van Gennip, werkt inmiddels drie jaar bij de Zeefdrukmakers. Hij komt oorspronkelijk uit IJzendijke, Zeeland. Na het behalen van zijn havodiploma trok hij naar
Amsterdam om aan het conservatorium te studeren. Daar
stopte hij na twee jaar mee.
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Hij deed vervangende dienst als portier bij de CREA en
deed daarna heel veel vrijwilligerswerk. Een greep: kok in
de keuken van stadsdeel Westerpark, hovenierswerk en
vrijwilliger bij een fietsenwerkplaats. “Ik ben een fietser, ik wilde weleens weten hoe een fiets in elkaar zit.
Voordat ik hier kwam, werkte ik bij Recycle. Daar moest
ik steeds een wenteltrap oplopen. Daar kreeg ik op een
gegeven moment hoogtevrees van. Toen ben ik op zoek
gegaan naar ander werk en dat werd Zeefdrukmakers. Dat
was echt een schot in de roos.”

Wat vind je leuk hier?
“Ik hou van techniek. Bij Recycle was dat de fiets. Hier
maak ik ontwerpen voor de T-shirts. Ik kan wel aardig
tekenen. Sommige ontwerpen worden gebruikt voor
klanten. Ik doe ook andere klussen, zoals het op- en
afhalen van de T-shirts uit de zeefdruk. De afwas doe
ik ook graag, dat hoeft niemand mij te vragen. Wat ik
ook belangrijk vind: ik kan hier fijn met andere mensen
omgaan. Een op een gaat dat prima, maar in een groep
zeg ik normaliter niet veel. Wij maken hier met zijn allen
een mooi product. Daar ben ik trots op. Of ik nog dromen
heb? Moet dat? Ik vind het prima zoals het nu gaat. Ik
werk niet voor het geld, maar om me nuttig te maken. En
andere mensen te helpen, als het op mijn pad komt.”
Buiten pauzeert Jordy in de decemberkou met een
sigaretje. Op zijn T-shirt in grote letters: “Ik ben een
zeefdrukmaker”. Hij werkt hier sinds vier jaar, twee dagdelen per week.. Ook hij ontwerpt hier. Teksten voornamelijk. “Ik hou van Wild Style, dat de letters een beetje
verborgen zijn in het ontwerp.” Naast het werk is Jordy
muzikant. Ik maak beats op de computer, speel keyboards
en ben een dj. Ik kan het iedereen aanraden om hier te
komen werken. Het is hier gezellig, iedereen hier heeft
een verhaal en ze kijken hier wat je wel kunt. Of ik ergens
van droom? Miljonair worden.”
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Naast het Nulnummer geeft de Cliëntenraad van Arkin 1x
per jaar nog een magazine uit genaamd ‘Te Gek!’ Complimenten voor de prima foto op de omslag gemaakt door
Koen Bosschert. Deze fotograaf heeft zelf de volgende
tekst aan z’n werk gegeven.

“

Murw geslagen
Bereid om alle tegenstand op te geven.
Weet niet meer voor- of achteruit te willen gaan.
Op zoek naar licht in de duisternis of doven van licht.

“
Het magazine wordt verspreid over alle Arkin vestigingen.
Alle uitgaven van publicaties van de cliëntenraad Arkin
zijn te bekijken op: www.clientenraadarkin.nl
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Carrière

Elke dag rond een uur of één schoof hij stapje voor stapje
het café binnen. Zijn naam was Abe.
Zwaar hijgend zoals je vaker ziet bij zware shag rokers op
wat oudere leeftijd. Hij liep steevast naar de hoek van de
bar, bleef nog even staan om op adem te komen om zich
vervolgens op de barkruk te vestigen. Op de hoek was zijn
vaste plek, die kruk was voor hem gereserveerd. Vanuit
dat standpunt kon hij de hele bar overzien en wat er buiten gebeurt. Als de bloemenman even zijn stal op de brug
verliet en binnen kwam voor een borrel zag Abe wanneer
er een klant tussen de uitgestalde emmers met bloemen
vragend rondkeek “waar de verkoper?”
Dom als een varken maar pratend als een intellectueel
die altijd wel een antwoord had; op de hoogte was van
het wel en wee rond het café gebeuren en haar vaste
klanten. Hij bleef hangen tot in de avond afhankelijk van
de biertjes die hij kreeg aangeboden. Daar moest hij
het van hebben want geld had hij zo goed als niet. Zijn
rekening was meestal slechts vier of vijf biertjes, die hij
ook keurig elke dag betaalde. Niets geen bonnetjes laten
staan. Voor elke dag had hij een afgepast budget in de
knip. Voor de rest dronk hij mee met de anderen, ‘geef
Abe ook nog een biertje’.

Foto: Kees C. Keuch

Op een dag komt Abe binnen, puffend aangekomen bij
zijn vaste plek vraagt hij mij een chocomelk voor hem
in te schenken. Ik zie aan hem dat het niet goed gaat en
het feit dat hij een chocomelk bestelt bevestigt dit. We
schrijven het jaar 1977, het jaar dat ik mijn carrière in
de horeca begon. Het café aan de Prinsengracht in de
binnenstad kende ik al enkele jaren want ik woonde er
schuin tegenover, het was één van m’n stamcafés. In het
weekend werkte ik er wel eens.
Een prima baan bij het Parool heb ik ingeleverd omdat
het in de horeca, met name achter de bar, nog duidelijker
achter de pomp mij de aantrekkelijkste baan leek voor de
rest van mijn leven. Hoe idealistisch kun je zijn?
Omdat ik graag aan de bar zit, sta of hang verbleef ik toch
al veel van mijn beschikbare tijd, dus buiten werktijd, in
het café aan de bar en wel om de volgende reden en nu
ik dit zo schrijf vraag ik me af wat waren al die ‘drogredenen’ ook al weer? U als lezer, misschien wel ervaringskundig mag het verder zelf bedenken en invullen. Geen haar
op mijn hoofd dacht eraan dat de drang naar de toog
werd ingegeven naar de trek in alcohol met de daarbij
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behorende roes. Een deelgenootschap in het café leek mij
een goede volgende stap in mijn werkzame leven, zag al
voor ogen dat ik de kroeg zou overnemen, zo dicht mogelijk bij de pomp.
Monkey business, het cafébedrijf. Duistere boekhouding,
inkooptrucs en wat je misschien niet direct weet zijn de
dubieuze bedragen uit de inkomsten van gokautomaten,
zeker in die tijd. Een compagnon die enigszins buiten de
werkelijkheid leefde, werd mij later duidelijk.
Mijn alcohol inname lag al behoorlijk hoog maar daar
dacht ik toen niet over na. Volgens mij dacht toen niemand daar over na!
Op een zomerse dag komt Abe binnen, hij vraagt om een
chocomelk, dat is zijn dood geworden.
Hoewel ik me er prima vermaakte werden er op een
gegeven moment geen vaten bier meer door de brouwerij
geleverd omdat de rekeningen niet waren betaald. Het
eigen gebruik was niet verrekend en dat drukte ook wel
op de financiële liquiditeit. Café failliet en carrière in
lucht verdampt. Geen bierpomp meer binnen handbereik
en geen inkomsten meer. Er ontstaat een probleem in de
interne aanvoer. Wat blijkt is dat wanneer het alcoholgehalte in het lichaam onder een bepaald peil komt er
onthoudingsverschijnselen ontstaan, dacht eerst dat het
griep was. Drie maanden later werd ik in bed gestopt in
de Jellinek mannenkliniek voor alcoholisme aan de Keizersgracht 674.
KCK
-nummer 23

de verbanning
door Pitt Hamson

Er was een tijd, lezer, dat de mensen dachten dat verslaafden bezeten waren. Slachtoffer van een boze geest.
Geen onlogische gedachte, het verklaarde inderdaad alles. Nu lachen we daar om. En nú is de tijd dat de mensen
denken: verslaafden zijn chronisch ziek. Precies hetzelfde,
alleen ditmaal slachtoffer van een ziekte. Verklaart ook
alles. En zo sukkelen de mensen voort en ploeteren zij
verder. Maar wat is een verslaving dan wél?

gen komen. Waar zij, normaal gesproken, ook helemaal
niet kunnen komen. Een plek van puur en onaards geluk.
Niet-verslaafden beschrijven geluk vaak als een flits, heel
even voel je het, opeens stroomt het diep door je heen,
een fractie van een seconde. En dan is het weer weg. En
wat nu, als je dat gevoel vast kunt houden? Wat dan? Dit
brengt ons tot de volgende stelling, tot de kern van alles,
het enige wat hout snijdt:

Halverwege de nazorg destijds in de Jellinek gebeurde er
iets heel vreemds, wat ik nog altijd niet kan verklaren. Er
gebeurt in het gebouw trouwens altijd iets heel vreemds,
alleen daarom al moet u zich toch echt bij een kliniek
aanmelden, je weet niet wat je meemaakt. We waren
die avond in ons nazorggroepje met zeven man, en één
GL, Martin, de gespreksleider. Aan het woord was cannabisverslaafde Frey. Hij sprak over geluksmomenten, die
cannabis hem bezorgde, dat hij die nu erg miste. Tot mijn
stomme verbazing was
er aanvankelijk niemand
die begreep waar hij het
over had! En niemand
kan dan zo glazig kijken
als een verslaafde, zo
van: huh? Zegt-ie nou?
Ik vroeg aan de groep:
‘Zijn jullie dan per ongeluk verslaafd geworden?
Zaten jullie gewoon
even niet op te letten?’

Een verslaving is de meest natuurlijke
reactie van de mens op het feit dat hij
bestaat. Een verslaafde zet de tijd stil.
Dat is wat hij doet…

Noem het een genetische weeffout, noem
het wat je wilt, maar
drankzuchtigen hebben
een sleutel in handen
gekregen, die zij niet
hadden mogen hebben.
Domweg omdat de mens
daar niet op gebouwd is.
Met die sleutel openden
zij een deur die gesloten
had moeten blijven. Zij
hebben toegang tot een
plaats waar zij niet mo-nummer 23

Daarom zeg ik, tegen alle hersengeleerden hier op aarde:
ga rustig door, onderzoek ons eindeloos, creëer de nieuwste inzichten, kom weer eens met een nieuw medicijn,
een nieuwe behandeling, noem ons ziek, schuif ons een
persoonlijkheidsstoornis in onze schoenen,
noem ons psychiatrisch, noem een verslaving zelfmedicatie,
vertrouw blind op je
Cognitieve Gedragstherapie, experimenteer
naar hartenlust met je
gecontroleerd drinken
– iedereen moet nu
eenmaal iets te doen
hebben in zijn leven –
maar zolang je dit niet
begrijpt, zolang je geen
enkele weet hebt van
deze sleutel, precies
zó lang begrijp je er
niets van. En hoe zou
je ook kúnnen? Zoals
ik hierboven beschreef,
hebben ook verslaafden zelf hier nauwelijks
weet van. Van gesprekken met verslaafden
word je dan ook nooit
veel wijzer.
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En dan?
Nou ja, wat er dán gebeurt, dat is vrij eenvoudig.
De verslaafde die niet van zijn middel kan afblijven, die
zijn sleutel blijft gebruiken, wordt niet ogenblikkelijk
verpulverd, maar wordt getrakteerd op een reisje naar de
hel. Ziet hij die ook eens, vanbinnen. Het is de prijs die
hij betaalt. Lange tijd is dat niet een enkele reis, retourtjes krijgt hij, telkens keert hij weer terug. En telkens
vertrekt hij weer.
De zwaarte van ons bestaan, het feit dat we ons bewust
zijn van onze sterfelijkheid, het tranendal waar we doorheen moeten, de onmogelijkheid om dat op te lossen, de
blije momenten waar we ons aan vastklampen, de mooie
dingen van ons leven, de mensen om ons heen, de flitsen
van geluk, daar moeten we het mee doen. De hele wereld
doet het daarmee!
De verslaafde zal dat pas lukken na ten minste een vol
jaar abstinentie. Eerst drie maanden, met behulp van een
kliniek die daarin gelooft, en dan de volgende negen alleen. Zo deden de Zes uit ons nazorggroepje het. En het
gaat goed met ons, nu al twee jaar lang. Die sleutel hebben we nog steeds; we gebruiken hem niet meer.

Auteur Pitt Hamson 29 januari 2017 nr.35
Deze filosofische benadering ‘met de sleutel in de hand’
is door blogger Pitt Hamson geschreven in januari 2017.
Inmiddels is het begin 2020 en het gaat nog steeds
goed!
Zie verder voor Pitt Hamson:
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www.zesmaal.nl

Een film van Billy Wilder uit 1945

The Lost Weekend breekt voor het eerst het taboe in
Hollywood dat alcoholverslaving geen serieus onderwerp
van een film mag zijn. Dronkenschap en alcoholisme zijn
tot die tijd vooral een vermakelijk onderwerp in komedies. Billy Wilder kiest voor de realistische aanpak in
zijn indringende portret van alcoholist en schrijver Don.
Zijn broer en toegewijde goede vriendin (Jane Wyman)
proberen hem van zijn verslaving af te helpen. Maar Don
begint aan een vierdaagse binge drinking, en belandt op
de bodem van de put.
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Lost weekend
Pitt Hamson

De film Lost Weekend valt in het genre film noir. Een
zwarte film. Omdat we een in alcohol gedrenkt weekend
te zien krijgen, is het niet zo moeilijk om je daar iets
zwarts bij voor te stellen. Natuurlijk zie je heel duidelijk dat deze film van regisseur Billy Wilder lang geleden
gemaakt is: in 1945. Nota bene net na de oorlog: een film
over drankzucht. Het verhaal gaat wel iets trager dan we
nu gewend zijn, special effects zijn eigenlijk nul. Tenzij je
zegt: drankzuchtigen zijn zélf een special effect! Er zijn
er alleen even wat rare beelden te zien wanneer de held
van de film gedwongen een week detox ondergaat. In
New York is dat geen pretje. Eigenlijk is dat nergens een
pretje. En telkens wanneer hij in de verleiding komt te
gaan drinken, klinken er schrille en onheilspellende viooltonen… Dat ontlokte Ragna Stam, GZ-psycholoog bij de
Jellinek, een keer de opmerking: ‘Hoorden alle drinkers
die violen maar!’

bestaat alles. Je móet wakker geschud worden, maar tot
het zover is, reik je zo nu en dan naar de sterren. Tot het
allemaal voorbij is, al dat doorleefde geluk, het is op. Wat
er dán allemaal gebeurt, dat brengt Lost Weekend pijnlijk
in beeld. Gelukkig volgt er uiteindelijk een happy end: dat
heeft de kijker dan ook wel verdiend.
Te koop bij bol.com of amazon.com.

Niet dat het onze held veel hielp: hij is op weg naar beneden. En flink ook. Dat zijn ondergang langs veel herkenbare situaties en ijkpunten loopt – het naar de lommerd
brengen van zijn typemachine, waarmee hij een boek wil
schrijven, want hij móet wat drinken – dat komt doordat
Lost Weekend eigenlijk een boekverfilming is. De schrijver
van het oorspronkelijke boek, een alcoholist, bracht zijn
typemachine wellicht óók naar de lommerd, maar kreeg
die kennelijk weer op tijd terug. Hij stopt ermee.
Foto: Kees C. Keuch

Een prachtig hoogtepunt in deze diep realistische film
is een bezoek aan zijn kroeg. Eindelijk heeft hij wat geld
gevonden. In die kroeg krijgt de kijker een prachtig antwoord op de vraag: wat bezielt de drinker eigenlijk? De
eerste borrel laat hij heel even staan, je raakt het nog
niet aan… zo zijn de rituelen. Wanneer hij op gang komt
en flink wat drinkt, vraagt een vrouw hem naar zijn boek.
En dan komt het: zijn ogen beginnen te schitteren, hij
vertelt over het verhaal dat hij gaat schrijven. Vol vuur
praat hij erover, het klinkt allemaal zó overtuigend, hij
kan alle hoofdstukken toelichten, tot in de kleinste details, alleen: er staat nog helemaal niets.

Dit maakt alcohol zo aantrekkelijk: je hoeft niets meer
te doen. Al je plannen en al je dromen kwamen allang
uit: in de geest. Je woont inmiddels in je dromen, daar
-nummer 23
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waar is die ﬂes?

Foto: Kees C. Keuch

We spreken ook wel over het overschrijden van de Pickle Line. Een metafoor voor het proces in de hersenen.
Augurken worden gemaakt van kleine komkommers. Je
kweekt een komkommer tot deze groot genoeg is om in
het zuur en kruiden tot een augurk ingemaakt te worden.
Is een komkommer eenmaal een augurk, kan hij nooit
meer een komkommer worden. Dat is een onomkeerbaar proces. Dat is met verslaving ook zo. Na dit proces
kan er nooit meer op recreatieve wijze gedronken en/of
gebruikt worden. Dat is ook de reden dat een aan alcohol verslaafd persoon nooit een sociale drinker meer kan
worden.
Uitspraak van Prof. dr. Cor de Jong van de Radboud Universiteit en wetenschappelijk directeur van het Nijmegen
Institute for Scientist-Practitioners (NISPA) en hij is hoofdopleider van verslavingsartsen in Nederland.
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Heldere fluim, goed gerocheld
Flap. Daar ligt ‘ie dan. Met een sierlijke boog vanaf de tong op de straat geschoten. Blijf de volgende keer
eens staan bij dat kunstwerkje. Want een fluim vertelt een kleurig verhaal over de staat van de longen
1 Heldere spuug. Niks aan het handje.
Helder slijm stroomt zonder moeite
naar de achterkant van de keel en
wordt meestal ongemerkt ingeslikt.
2 Wit snot. Een witte rochel blijft soms
een beetje hangen in de keel. Is vaak
van wat dikker slijm gemaakt, want
het weefsel in de neus is ontstoken.
Gevalletje verstopte neus en dus onschuldig
3 Grijs kwijl. Hier wordt het serieuzer.
Grijze rochels kunnen voor bij astma,
luchtweginfectie, chronische bronchitis,
longemfyseem en longoedeem. Vaak
een gevolg van roken. Ook benauwd?
Huisarts inschakelen.
4 Gele fluim. Geel is de kleur van infecties:
acute bronchitis, acute longontsteking of astma.
Donkergeel slijm kan wijzen op een bacteriële

4 Gele fluim

3 Grijs kwijl

2 Wit snot

infectie. Is het lichtgeel, dan gaat het mogelijk
om een virus. Huisarts inschakelen als het langer
dan twee weken aanhoudt.
5 Groene rochel. Een rochel die groen is, wijst
mogelijk op een chronische infectie. Een
luchtweginfectie bijvoorbeeld,
chronische bronchitis, longontsteking of een
longabces.
Ook groen is het sein voor huisartsbezoek.
6 Roze/rode klont. Kan komen door de afbraak van
bloedcellen en wijst mogelijk op een ernstige
aandoening. Zoals bacteriële longontsteking,
kanker, tbc of chronisch hartfalen met longoedeem.
Als de wiedeweerga een arts inschakelen.
7 Bruin/zwart plakkaat. Deze kleur kan snot
krijgen als er oud bloed in zit. Komt vaak
voor bij langdurig roken, maar kan ook wijzen
op longkanker, tbc of stoflongen. Voer
voor nader onderzoek in het ziekenhuis.

5 Groene rochel

6 Roze/rode klont

7 Bruin/zwart plakkaat

1 Heldere spuug

Meer weten over longemfyseem, bronchitis en astma?
Op de website van het Longfonds staat alles over longkwalen en wat je ertegen kunt doen. Longfonds.nl
Met dank aan Mainline, de tekst is van Sjef Pelsser www.mainline.nl
-nummer 23
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Sterk Ernaast
Al meer dan 15 jaar biedt
Jellinek thema-avonden
aan voor naasten.

praktische tips en leert het effect van jouw acties op de
ander beter inschatten.

(voorheen: de cursus “Omgaan met verslaving voor
vrienden en familieleden”).
Dat zijn 4 bijeenkomsten voor naastbetrokkenen waarbij zij iets leren over verslaving en hoe zij zelf overeind
blijven en invloed kunnen hebben op hun verslaafde
naaste, familielid, geliefde of andere verwante, en hoe
zij die kunnen helpen. Elke bijeenkomst heeft een eigen
thema en dit gaat steeds door, het is een carrousel.

De Thema’s:

Iedereen kan op elk moment instappen en zelf bepalen
of hij of zij de 4 thema-avonden volgt of een deel ervan.
Zij moeten zich hiervoor niet aanmelden, kunnen zonder
aanmelding binnen lopen. De avonden zijn zowel voor
naasten van mensen die in behandeling zijn bij Jellinek
als voor mensen die niet of nog niet in behandeling zijn.

Het vindt plaats op locatie Jacob Obrechtstraat 92
Amsterdam op dinsdagavond van 19:15 tot 21:15 onder
begeleiding van Hent van den Elsen. Ook op de vestiginin Amersfoort en Utrecht worden de thema-avonden
Foto: Kees gen
C. Keuch
aangeboden. Data en locaties zijn terug te vinden op de
Jellineksite.

Verslaving nader bekeken
Waarom worden sommige mensen wel verslaafd en anderen niet? Waar moet je allemaal rekening mee houden
als je iemand wil helpen van zijn of haar verslaving af
te komen? Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op
alle zaken die een rol spelen in het ontstaan, het in stand
houden, en het overwinnen van een verslaving.

Hent, wat voor mensen krijg je over de vloer bij de cursus?
De mensen die de avonden bezoeken zijn heel divers. Het
zijn ouders, volwassen kinderen van mensen met een verslavingsprobleem, partners maar ook vrienden en soms
zelfs collega’s of een werkgever.

Motivatie en terugval
Wat is motivatie? Hoe werkt gedragsverandering en wat
kan jij als naaste in dit proces betekenen?
Deze avond staat het proces centraal waar iemand
doorheen gaat als ze willen stoppen met gebruiken. Je
leert beter begrijpen waarom stoppen zo lastig kan zijn
en wat jij als naaste kan doen om iemand te motiveren.
Wat gebeurt er bij een Uitglijder of Terugval? Hoe reageer jij daar op? Wat is helpend?
Verslavingsbehandeling
Wat voor verschillende behandelmethoden zijn er? Wat is
jouw rol tijdens behandeling? Er bestaan veel misverstanden en onduidelijkheden wat verslavingszorg in houdt en
wat voor verschillende methoden er zijn. Er wordt extra
aandacht besteed aan de rol van naasten in behandeling.
Wat kan ik doen?
De laatste bijeenkomst gaat in op wat jij doet als naaste
om met deze lastige situatie om te gaan.
Wat doe je allemaal al? Wat helpt wel en wat helpt niet?
Hoe bewaak je je eigen kwaliteit van leven? Je krijgt
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Krijgen zij daar tips en trucs om met de verslaving van
de naaste om te gaan?
Veel naasten hebben zelf vaak te lijden onder de verslaving van de ander. Ze proberen die ander te helpen
maar dat lukt vaak niet. Ze zien dat de verslaafde schade
aanricht en maken zich veel zorgen. Ze voelen zich vaak
machteloos en soms woedend om wat er gebeurt. Tijdens
de avonden krijgen ze inzicht in hoe verslaving werkt, dat
het niet zo gemakkelijk is om een verslaving te doorbreken. Daarnaast leren ze dat ze veel minder invloed hebben op het gedrag, de veranderingen van de ander dan ze
zouden willen, dat hun boosheid en frustratie voortkomt
uit die machteloosheid. Het is belangrijk om goed voor
jezelf te zorgen. Je hebt misschien niet zo veel invloed op
die ander maar wel op hoe jij, ondanks de ingewikkelde
situatie, jouw leven inricht.
Wat kunnen die mensen doen om een terugval te voorkomen?
Naasten kunnen een terugval niet voorkomen. Ze kunnen
wel anders omgaan met terugval en dat kan de verslaafde
ook helpen om zijn terugval eerder te overwinnen.
Als een terugval toch voorkomt, hoe ga je daar mee om?
Hoe te handelen bij terugval is beschreven in een soort
‘gebruiksaanwijzing’ die we bij de tweede bijeenkomst,
als terugval wordt besproken, aan de deelnemers meegeven. In deze gebruiksaanwijzing staan een aantal stappen
die de naaste, samen met de persoon die is teruggevallen, kan doorlopen om de terugval (eerder) te doen stoppen, doorbreken.
Er is een vrij breed
aanbod online over dit
onderwerp. Wat leren
mensen in de cursus
wat ze online niet kunnen vinden?
Het contact met anderen steunt, je staat er
niet meer zo eenzaam
in. Op vragen kan direct
een antwoord worden
gegeven. Bij de vierde
bijeenkomst sluit altijd
een ervaringsdeskundige aan, (ex) verslaafde,
Tommie is nu meer dan
12 jaar clean, gestopt
met alcohol wat zijn
grootste probleem was
en van andere middelen. Hij vertelt wat over
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het traject wat hij heeft afgelegd, dat terugvallen hem
ook zijn overkomen, dat er altijd een moment kan komen
dat het wel lukt om het gebruik te doorbreken. Hij staat
voor hoop. Aan hem kunnen de vragen worden gesteld
waar de deelnemers mee zitten, die zij thuis niet kunnen
stellen.
Wat werkt nou echt om een verslaafde te helpen?
We zien dat het makkelijker gaat wanneer de verslaafde
zelf aangeeft dat het genoeg geweest is. Hij of zij is dan
bereid zelf iets te ondernemen. Maar dat heeft wel wat
voeten in de aarde. Soms werkt niets, soms is één banale
opmerking voldoende, soms houdt een verslaafde ook vol
dat er helemaal geen probleem ís, maar in beide gevallen
moeten betrokken partijen flink aan de bak en daarom
is lotgenotencontact zo belangrijk. Essentieel hierbij is
wel het principe van de gelijkwaardigheid. Verslaafden
zijn ook mensen en die willen graag als mens behandeld
worden.
Hoe komen mensen uit die cursus? Hoor je daar later
nog wat van terug? Krijg je feedback?
Wat ik vaak hoor aan het einde van de cursus, van mensen die meerdere bijeenkomsten hebben bijgewoond dat
ze er heel veel aan gehad hebben, er anders in staan, steviger, het beter aan kunnen, beter voor zichzelf opkomen
en zorgen. Maar ook dat ze meer begrip hebben voor
degenen met het verslavingsprobleem, beter zijn gaan
communiceren, grenzen durven te stellen, weer leuke
dingen samen gaan doen etc.
Regelmatig sluit er iemand aan van de afdeling partner- en familieondersteuning van de Regenbooggroep.
Zij bieden gratis individuele contacten aan voor naasten.
Als deelnemers van de thema-avonden dat willen kunnen
zij hier al het contact leggen en eventueel een afspraak
maken.

Tommie Thienpont januari 2020
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Eenzaamheid
Sinds eind 2018 ben ik werkzaam bij TeamEd. Als ervaringsdeskundige GGZ help ik lotgenoten op weg. Niet
denken in diagnoses maar in mogelijkheden. Niet zo lang
geleden was ik deelnemer bij een workshop eenzaamheid. Gek genoeg had ik me daar nooit zo mee bezig
gehouden.
Mijn motto was altijd: ik heb geen vrienden, alleen maar
bekenden. Eenzaam ben ik niet, maar wel alleen. En
dat ben ik erg graag. Dat is hoogst waarschijnlijk ook de
reden dat ik solo-alcoholist ben. Nog zo’n motto: Ik ben
niet op de wereld om aardig gevonden te worden. Dat
heeft mijn leven niet altijd makkelijk gemaakt, maar wel
heel leuk. Want ik heb altijd mijn eigen weg gevolgd. Een
anarchist in hart en nieren, zonder anderen te willen
kwetsen.
Terug naar eenzaamheid. Eenzaam was ik op een gegeven moment in een werksituatie. Nadat ik jarenlang had
rondgedobberd op het Wad, het Lauwersmeer en de frans
Belgische kanalen, ben ik aan de wal gaan werken. Dat
viel tegen. Het werk bij de huurteams was het nog leuk,
maar alcoholgebruik verpestte die baan. Daarna ging
ik werken bij de Sociale Dienst als handhavingswerker.
Tenslotte moet de kachel roken, oftewel er moest geld
verdiend worden. Humoristisch wel es tandenborstelteller genoemd. Controleren of mensen recht hadden op
een uitkering. Mijn collega’s waren over het algemeen
ex-politieagenten. Daar was ik alleen. In m’n denken,
voelen en zijn was ik volledig anders. Zij gingen de deur
uit met de inzet om mensen te pakken. Ik probeerde het
goede te zien, juist alles doen om iemand een uitkering
te bezorgen.
Ik was eenzaam op m’n werk! Maar mijn bekenden was
ik ook kwijt. In hun ogen was ik een verrader. Dat krijg je
als je een ex-kraker bent. Ik hoorde nergens meer bij, ik
was altijd alleen. Dus ik ging teveel drinken. Nu realiseer
ik me pas dat ik me eenzaam voelde. Ik dronk het weg en
vond zogenoemde vrienden in de kroeg. Eenzaamheid is
een raar gevoel. Niet te vergelijken met je alleen voelen.
Het is een totaal gevoel van je onbegrepen voelen. Je
bent in de steek gelaten. Niemand interesseert zich nog
voor je. Dat voelde ik in mijn werk en omgeving. Mijn
alcoholgebruik nam toe en natuurlijk verloor ik m’n uitzendburo baan.
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Daarna ben ik gaan werken voor een sociaal detacheringsburo. Vond werk bij verschillende woningbouwverenigingen als wijkbeheerder. Leuk werk. Je ontmoet veel
mensen. Ik werd gevraagd om in de Indische Buurt te
komen werken als wijkbeheerder. Ziektevervanger. Okay
dacht ik. Ga ik doen. Kreeg veel voor mekaar. Dossiers
bij de woningbouw kwamen uit diepe lades. Er kwam
iemand werken die een tunnel samen met bewoners had
opgeknapt in West. Samen met haar ben ik aan de gang
gegaan met een tunnel in de buurt. Met een kunstenaar
en bewoners is deze voetgangerstunnel van de Bataviastraat naar de Molukkenstraat opgeknapt. Nog steeds te
bewonderen. Heel veel mooie dingen gedaan.
Maar zoals altijd. Mooie dingen gaan voorbij. Jaloezie bij
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Ik ben niet
op de wereld om
aardig gevonden
te worden

collega’s stak de kop op. Ik werd steeds eenzamer op m’n
werk.
Maar het kon nog erger. Ik kom op maandagochtend op
m’n werk. Er zaten 3 collega’s die ergens boos over waren. Ik weet nu nog steeds niet waarover. Door hen werd
ik volledig afgemaakt, gefileerd en afgeslacht. Feedback
prevelde ik zo nu en dan, maar er was een marktvrouw
bij die dat onder het asfalt veegde. Niet lang daarna had
ik m’n burn-out. Kwam bij PuntP en de Jellinek. Diagnose
Bipolair en Alcoholist.
Ondertussen ben ik bezig om te herstellen. Via de cliëntenraad ben ik Amna Haji(Pit &Co) tegengekomen
(zie het blad Te Gek 2016). Zij heeft me eigenlijk naar
TeamEd* gestuurd. Daar heb ik gekregen wat de cliëntenraad niet heeft. Ik zit nu in één grote familie. Bij TeamEd
maakt het niet uit wat ik kan, doe of laat. Zoals een
collega pasgeleden zei tegen me: ik mag zijn die ik wil.
Knorrig, kritisch, chagrijnig, knuffelig, onuitstaanbaar,
gastvrij. Ik mag Nico zijn. TeamEd heeft een wereld voor
me opengemaakt. Ik hoef niks te kunnen en daardoor
kan ik zoveel. De verwachting is laag en daardoor kunnen
vrijwilligers bergen beklimmen. Dat is de reden dat ik uit
de cliëntenraad gestapt ben. Ik mocht mezelf niet zijn. Ik
was eenzaam en voelde me onbegrepen.
Voor de rest van m’n leven wil ik mezelf zijn zoals ik
wellicht mijn hele leven ben geweest. Niemand mag dat
tegenhouden.
Nico Troost 8-12-2019
* TEAM ED is een sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen. In heel Amsterdam is TEAM ED actief met
zelfontwikkelde diensten. We bieden intervisie en training aan ervaringsdeskundigen.
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Manifest Lijm de Zorg
legt terecht de vinger op
veel zere plekken
Op maandag 20 januari is het manifest ‘Lijm de Zorg’ gepubliceerd en roepen de samenstellers op om de speciale
petitie te ondertekenen. MIND vindt het manifest Lijm de
Zorg een waardevol initiatief. Het sluit aan op de zaken
waar MIND voor strijdt. Hoe meer aandacht voor deze
misstanden, des te beter.
De grote problemen in de jeugdzorg en de jeugd-ggz, de
onacceptabel lange wachttijden, het gebrek aan goede
zorg juist voor mensen die deze het hardst nodig hebben,
zijn allemaal zaken waar wij dagelijks mee bezig zijn. Wij
doen dit namens meer dan 100 cliënten en familieorganisaties en brengen op alle relevante plekken in wat er in
Nederland aangepakt moet worden en op welke manier.
Dit manifest is een stevig extra geluid en verhoogt de
‘sense of urgency ‘ bij publiek en politici om problemen
in de zorg aan te pakken.

Meer over het manifest en de petitie
op lijm de zorg.
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De toekomst
van de
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het fysiek,
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nul

nummer 23

Foto: Kees C. Keuch

Foto: Kees C. Keuch

nummer 22

Foto: Nancy Siesting

Nieuwe cateraar bij Arkin

Tijdloze zucht

Concept Roken
Gered door geldgebrek
KOV Kinderen

Slachtofferschap-Slachtoffergedrag-Slachtofferrol
en nog veel meer

Roads:
vele wegen leiden naar werk

Prettig gesprek met Udo Nabitz
Heldere fluim
Omgaan met verslaving
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Eenzaamheid
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Symposium ‘Mind the Body’

Herstel Ondersteunende Zorg

Beeld in de tuin

Begint men het eindelijk te begrijpen?

René Frese vertelt zijn verhaal
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Symposium Cliëntenraad Arkin
Een prettig gesprek met Tony

Een prettig gesprek met Jelte

Cliënten Serv ice Desk

en meer…

Muziekgroep bij Roads

‘Het roer kan nog zesmaal om’

Seksverslav ing
Victas verslav ingszorg Utrecht

Gokken

Seks in de klem

Symposium Cliëntenraad

Berichten uit Het Zwarte Gat

Herstel als leidend principe

Buitenveldert zelfhulpgroepen

Back on Track – Jammen op de Vlaar

Zwarte Cross festival

Ervaringsverhalen etc.

