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• Wie zelf vindt dat hij te veel
van een middel neemtmaar
nog niet echt verslaafd is,
kan de online zelfhulpmodule
proberen: zelfhulp zonder
behandelaar.Hierbij heb je
per chat contact met een
behandelaar.Vooralonder
vrouwen is deze behandeling
populair vanwegede anoni
miteit. Wenckede Wildt:
"Handig, want zo kun je op
elk gewild tijdstip aan je pro
bleem werken. Je hoeft geen
vrij te vragenvan je werk en
omdat je 's avonds aan de
slag gaat, heb je minder de
neiging om te gebruiken."
Nieuw: de combinatie
behandeling: live én online
afkicken. Geschikt voor de
meer ernstige verslavingen.

• Afkicken in een groep kan
tijdens een behandeling
volgens het Amerikaanse
Minnesotamodel, gebaseerd
op de twaalf stappen van de
AnoniemeAlcoholisten. Ook
een trend is behandeling in
de avonduren, zodat je kunt
blijven werken. Meer over
dezevormen van afkicken:
www.jellinek.nl.

• De kans dat stoppen met
roken lukt, ligt drie tot vier
keer hoger als dat onder
begeleiding gebeurt. In 2013
worden nicotinevervangers
en receptgeneesmiddelen
voor stoppen met roken
(weer)vergoed, mits ze in
combinatie met gedrags
ondersteuning worden
gebruikt. Bij de STIVORO-

groepstraining Pakje Kans
stopt de verslaafde in een
aantal bijeenkomsten samen
met anderen. Liever niet in
een groep? Kies voor het
zogenaamdeStopgesprek van
STIVORO,waarin een profes
sionele hulpverlener informatie
en tips geeft: www.stivoro.nl.
Ook effectief: de stoppen-met
roken-poli (inveel ziekenhui
zen is er zo'n poli).

• Iedereendie in eigentijd onder
begeleiding van een online
psycholoog aan haar klachten
wil werken, kan terecht bij
Interapy: www.interapy.nl.

• Bij een verslaving aan alcohol
worden soms medicijnen in
gezet. Zoals medicatie tegen
onthoudingsverschijnselen,
tegen het sterke verlangen
naar alcohol of - als voorgaan
de medicijnen niet werken -
een aversiemiddel. Dit laatste
middel weerhoudt mensener
van te drinken, doordat het in
combinatie met alcohol zorgt
voor misselijkheid, overgeven
en sterke transpiratie.

• Omdat automatisch gedrag
(zin in alcohol krijgen als je
iemand ziet drinken bijvoor
beeld) vaak een rol speelt
bij verslaving, ontwikkelden
onderzoekers de volgende
methode: drinkers moesten
afbeeldingen gerelateerdaan
alcohol met eenjoystick van
zich afduwen en plaatjes
gerelateerdaan frisdrank of
water naar zich toe halen.
Nade training associeerden
de drinkers veel vaker alcohol
met 'vermijden'. Meer info:
www.impliciet.eu.

• Nederlandtelt inmiddels
verschillende particuliere
afkickklinieken. Duurder,maar
het voordeel is dat ze geen
wachttijden hebben.
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Wekennen het allemaalwel: na een of twee glazen alcohol
voelenwe ons lekker ontspannen en durven wemeer. Door
de alcohol komt er in de hersenen het stofje dopamine
vrij,een neurotransmitter die eventjes beloont met een
fijngevoel.Tochhoeft dat absoluut geen reden te zijn om
erverslaafd aan te raken. Maarbij sommige mensen is
het dat wel: zijmóeten gebruiken om zichgoed te voelen.
Mensen kunnen verslaafd raken aan middelen als alcohol,
nicotine, drugs en medicijnen. Ofaan gedragsmatige zaken,
zoals internetten, gamen, gokken of sex.Beidesoorten
gevenvoor een groot deel dezelfde klachten, zegtWencke
deWildt,manager behandelzaken en gezondheidszorg
psycholoogbij Iellinek,expert op het gebied van verslaving.
"Jehebt steeds meer nodig van een bepaald middel om het
zelfde effect te bereiken. Enals je stopt met gebruiken, l¢jg
je-ontwenningsverschijnselen als zweten of trillen, of een
onrustig gevoel. Jekunt niet goed functioneren zonder het
middel en zelfsin paniek raken. Je hebt bovendien steeds
meer van het middel nodig om hetzelfde effect te voelen.
Dat heet 'tolerantie': het lichaam breekt de gebruikte stof
sneller af als iemand deze vaakgebruikt. Datis bijvoorbeeld
zobij alcohol en heroïne."

CVerslaafdenzijn ~een
slapjanussen} ~un ~ersenen

ma~en mInder rtu~sstofjes} aan
Slapjanus of niet?
Het is makkelijk om te denken dat verslaafden zwakke
types zijnmet weinig doorzettingsvermogen. Maardat is
niet waar,weten verslavingsdeskundigen. Voorde meeste
van de verslaafden geldt waarschijnlijkdat zeminder
'dopaminereceptoren' hebben. Onzehersenen maken het
geluksstofje dopamine aan alswe iets doen wat goed is
voor overleving, zoals eten, drinken en sex hebben. Dopa
mine geeft een prettig gevoel en roept als het ware: 'Lekker,
nóg een keertje!'
Verslavendemiddelen prikkelen het dopaminesysteem
extra heftig.Wieveel dopaminereceptoren heeft, haalt al zo



veel plezier uit gewone dingen dat hij extra stimu
latie niet nodig heeft. Maar voor mensen met
mlnder van deze receptoren is die overstimulatie
juist fijn: ze voelen zich lekker op een manier die
ze gewoonlijk niet ervaren.

Wijntje op de bank
Maar er is meer aan de hand. Ook omgevings
factoren - in aanraking komen met middelen,
traumatische gebeurtenissen in iemands leven
hebben invloed bij het ontwikkelen van een ver
slaving. Kortom, wie aanleg heeft en bijvoorbeeld
iets heel naars meemaakt,loopt meer kans ver
slaafd te raken. Als dat eenmaal zo is, kunnen
specifieke situaties fungeren als 'triggers'. De situ
aties waarin we een middel gebruiken,lokken het
verlangen ernaar dan uit. "Dat niet te weerstane
gevoel van hunkering noemen we craving", legt
Wencke de Wildt uit. "Je lichaam vraagt er echt om.
Het lastige is dat de omgeving dat gevoel vaak uit
lokt. 's Ochtends op je werk zul je niet zo snel aan
een glaasje wijn denken, Maar kom je aan het eind
van de dag thuis en zie je de bank waarop je altijd
wijn drinkt, dan vraagt je lichaam al bij het zien van
die bank om een glas. Dat is aangeleerd gedrag.
De situatie is dan een soort voorspeller geworden.
We zijn nu eenmaal enorme gewoontedieren."
Wat zit hierachter? Ons lichaam houdt er niet van
om uit evenwicht te raken. Om dat te voorkomen,
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neemt het vast voorzorgs
maatregelen als middelen
gebruik eraan zit te komen.
De plotselinge zin in een
glas wijn bij het zien van de
bank is dus eigenlijk een te
ken van het lichaam dat het
klaarstaat om alcohol
te verwerken.
Mannen raken trouwens
makkelijker verslaafd aan
middelen dan vrouwen.
"De oorzaak hiervoor is
onduidelijk", aldus Wencke.
"Waarschijnlijk hebben ze
hiervoor biologisch gezien.
meer aanleg."

Hersenonderzoek
Om betere behandelingen te .' .
kunnen ontwikkelen, doen
wetenschappers hersen
onderzoek op neurobiolo-
gisch niveau. "Zo leren we
wat een verslaving op de
langere termijn in de herse-
nen doet", vertelt Wencke.
"De hersenen van iemand
die allangverslaafd is, ziehl>

VAN EXPERIMENTEREN TOT MÓETEN
Verslaafd raken is een proces dat soms jarenlang duurt. Het begint meestal met
experimenteel gebruik: we zijn nieuwsgierig naar een bepaald middel, proberen
het uit. Daarna stoppen we ermee of we gaan naar de volgende fase: sociaal
gebruik. We vinden het middel dan lekker, ontspannen er makkelijk door en
gebruiken het bijvoorbeeld om iets gezelligs te vieren. De fase daarna is die van
overmatig gebruik: het middel dient dan om nare gevoelens of problemen te
verdringen. Er is minder controle over het gebruik en we genieten er ook minder
van. De laatste fase is verslaving, waarbij alles draait om het gebruik van het
middel. Er ontstaan vaak lichamelijke, psychische en sociale problemen. Het
willen gebruiken is een móeten gebruiken geworden.

~ Claudia Adriani (36) onderging een
,t maagverkleining om van haar
~ eetverslaving af te komen.

"Als ik geen eten in huis heb, raak ik in paniek.
" Soms lijkt het wel alsof er een mannetje in
1 mijn hoofd zit, die continu zegt: 'Eet maar, eet

maar.' Ik eet om mezelf goed te voelen of om
~ mezelf te belonen. Als puber moest de kast
1 waar de koekjes lagen op slot. anders bleef

er geen koekje over voor de visite. Zodra ik
~ zelf geld verdiende met mijn bijbaantje, kocht

ik alle Chips, koekjes en gebak gewoon zelf,
~ Toen ik honderd kilo woog en diverse lijnpo-
1 gingen had ondernomen - waarbij ik kilo's

afviel en vervolgens weer aankwam - besloot
~ ik een persoonlijke lening af te sluiten om in
to. België een maagverkleining te ondergaan. In
V' Nederland werd deze operatie niet uitgevoerd
4 en niet vergoed omdat ik net niet zwaar ge-
A noeg was. Dat ik deze operatie toch wilde
" ondergaan, kwam doordat ik me niet meer
1 wilde overeten en ik dat op eigen kracht niet

voor elkaar kon krijgen, Na de maagverkleining
~

~"Ikwilde me niet meer
1 overeten, alleen lukte
~dat niet op eigen kracht"

" werd ik begeleid door een diëtiste, en doordat
4 ik alleen nog maar kleine hoeveelheden kan
~ eten, viel ik dertig kilo af. Ik weet wel hoe ik
1 goed moet eten; toch eet ik inmiddels weer

de hele dag door, Ik ben een echte suikerjunk,
~ daarom wacht ik gewoon tot mijn maag leeg is

voor ik het volgende neem, Eten beheerst mijn
~ leven, voor mij zal het altijd een strijd blijven,

Toch denk ik dat ik mijn eetgedrag ooit onder
1 controle zal krijgen, Met behulp van therapie
~ ben ik daar nu mee bezig. In plaats van mezelf

te belonen met eten, heb ik mijn vrienden en
" dierbaren gevraagd iets leuks voor me op te
A schrijven en in een pot te stoppen. Ik houd van
., complimentjes en op een dag waarop ik goed
~ heb gegeten, beloon ik mezelf daarmee."

33-51 hrelle
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Sylvia Walsarie Wolff (52)stond
maandelijks rood, omdat ze haar
kooplust niet kon bedwingen.
"Zolang als ik me kan herinneren,ben ik ver
slaafd aan shoppen. Als scholier was ik altijd
al op zoek naar leuke kleding, schoenen en
accessoires,waar ik me helemaalscheel aan
kocht. Pas toen ik op kamers ging wonen
en zag hoe mijn huisgenoten reageerdenop
het aantal tassen vol kleding waar ik mee
binnenkwam, bedacht ik voor het eerst:
'Oh, misschien is dit niet helemaalnormaal.'
Winkelen bezorgde me een tijdelijkekick.
Iederemaand stond ik rood; ik draaide zelfs
nachtdiensten om toch dat ene lerenjasje
te kunnen kopen. Er waren weken dat ik
nog geen tientje had voor boodschappen.
Als ik echt geen geld meer had, dan sprong
mijn vader bij. Dankzijhem en laterook mijn
man ben ik nooit financieel in de problemen

Erfelijkheid speelt
zeker ook een rol

er anders uit dan die van
iemand die geen problemen
heeft met middelengebruik.
De prefrontale cortex, een
deel van de hersenen waar
mee je plant en je leven
organiseert, is bijvoorbeeld
verstoord. Daardoor krijgje
minder grip op je leven en
functioneren. Dat verklaart
waarom verslaafden zo vaak
in de problemen komen als
het gaat om hun werk en
hun sociale relaties."
Speelde dit probleem in
de oertijd ook al? "Je kunt
pas'verslaafd raken als een
middel beschikbaar is", zegt
Wencke. "Vroeger waren
er minder middelen, dus
ongetwijfeld ook minder
verslaafden. Elke keer als
er een nieuw middel op de
markt komt, zie je dat dat bij
een deel van de mensen tot
problemen leidt."
De een is er dus gevoeliger
voor dan de ander en erfelijk
heid speelt daarbij zeker een
rol: wie een ouder heeft met
een verslavingsprobleem,
loopt zelf ook meer kans om
verslaafd te raken. "Maar
dat hoeft niet. Daarbij zijn
de omgeving en de omstan
digheden ook van invloed.
Ook is het zo dat je bij het
ene middel, zoals heroïne
en tabak, sneller de controle
over je gebruik kwijtraakt
dan bij het andere, zoals
alcohol en cannabis."

Wanneer zoek je hulp?
Overlast, geweld, verkeersongevallen, ziekte
verzuim ... Demaatschappelijke gevolgen van
verslavingen liegen er niet om. Ook op het
persoonlijke vlak loopt het nogal eens mis. Je
sociale leven kan verdwijnen door een inter
netverslaving en gokken leidt nogal eens tot
financiële problemen. En als je zo vaak dronken
bent dat je geen goede moeder meer bent, kan
het schuldgevoel enorm zijn. Bovendien loopt
de gezondheid soms gevaar: roken bijvoorbeeld
leidt tot ziektes als COPD,kanker en hart- en
vaatziekten, en bij veel alcohol drinken kan de
lever zijn werk niet meer doen. Kortom, veel

{~ij jongeren =je
vooral verslavln~en aan

tlowen en 9amen ~
verslaafden gaan grenzen over door hun ge
bruik of gedrag en komen in de problemen. Ze
proberen wel te veranderen, maar het lukt niet.
Wat is nou hét moment om professionele hulp
in te schakelen? "Alsje zelf niet meer kunt stop
pen", zegtWencke. "Jehoortweleens dat hulp
zoeken alleen zin heeft als je zelf écht wilt ver
anderen. Maar onze ervaring is dat de motivatie
om hulp te zoeken niet per se van binnenuit
hoeft te komen. Ook als je huisarts of je partner
je stuurt, kun je het gesprek aangaan over hoe
je hulp zou kunnen krijgen. Misschien heb je
zelf niet zo veel moeite met je verslaving, maar
wil je je gebruikweer onder controle krijgen om
je relatie te redden. Prima. Wij behandelen ook
mensen die voor een groot deel goed functione
ren, alleen niet zelf de verslaving kunnen aan
pakken. En als er andere psychische klachten
zijn naast de verslaving, zoals depressie, trauma
ofADHD,dan behandelen we die ook."

~

4
~

1 "Er waren weken dat ik
~ nog geen tientje had
~ voor boodschappen"
1

geraakt. Mijn man liet zien hoeveel rente ik
betaalde over de spullen die ik bij eenwaren
huis op afbetalingkocht. De klantenkaart
heb ik de deur uit gedaan en de schuld
betaaldenwe samen af. Van de ene dag
op de andere is bij mij de knop omgegaan.
Cold turkey ben ik een paar maanden ge
stopt met winkelen. Ik kwam niet meer in
de stad, zocht niet meer op Marktplaats en
keek niet meer in folders met aanbiedingen.
Dat bracht rust en het voelde fantastisch.
Sindsdien heb ik mezelfeen paar regels
opgelegd: ik houd me aan mijn budget en ik
koop alleennog tweedehands kleding, zodat
ik mijn verslavingin de hand weet te houden.
Maar zodra ik een uitstapjemaak naarRome
of Londen, dan is het hek weer van de dam.
De scheidslijntussen 'gewoon' winkelen en
een shopverslavingblijft dun."
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We bieden de behande
ling zoveel mogelijk op
maat."
De behandeling van
een alcoholverslaving is
nauwelijks anders dan
de behandeling van
een cocaïneverslaving.
"Het gaat altijd om een
gedragsverandering:
leren omgaan met risico
situaties, problemen
aanpakken die door'de
verslaving zijn ontstaan.
Met hulp van de thera
peut ga je daarna aan de
slag om stap voor stap
het doel - stoppen met
de verslaving - te halen."
Behandelingen duren
over het algemeen zes
maanden tot een jaar en
worden vergoed door de
.zorgverzekering.

Wie bij een instelling als
Jellinek aanklopt voor hulp,
krijgt eerst een intakegesprek
met een psycholoog.
Wencke: "Die brengt de hulp
vraag in kaart en checkt wat
er precies aan de hand is. De
focus ligt op de verslaving,
maar soms zijn er extra pro
blemen - zoals relatieproble
men - die het extra moeilijk
maken om het gebruik te ver
anderen. In dat gesprek be
spreek je ook welke behande
ling het best bij je zou kunnen
passen. Sommige mensen
gaan daarna naar de versla
vingsarts voor lichamelijk
onderzoek en een medische
behanQeling,zeker als je me
dische steun nodig hebt bij
het stoppen met een middel.
Soms volgt een week opna
me om te ontgiften."
Verslavingsklinieken hebben
verschillende disciplines in
huis die kunnen helpen, zoals
artsen, psychiaters, verpleeg
kundigen, psychologen en
cognitieve gedragstherapeu
ten. Wencke: "De ernst van
de verslaving bepaalt hoe
zwaar'we de behandeling
moeten inzetten. Verder kij
ken we naar wat het best
past bij deze persoon. Zijn er
andere proplemen die de ver
slaving in stand houden? Wat
is iemands voorkeur: in een
groep, individueel of online?

Bijjongeren zie je vooral verslavingen aan blowen en gamen.
Ook alcohol en online gokken zorgen bij hen voor proble
men. "Voor hen hebben we de afdeling Jellinek jeugd vanaf
twaalf jaar, waar ze gespecialiseerd zijn in jongeren met ver
slavingsproblemen."
Wencke: "Mensen wachten meestal te lang voor ze hulp in
roepen. Terwijl je echt een gelukkiger mens wordt als je je
gebruik weer onder controle krijgt. Andere problemen, zoals
relatieproblemen of een depressie, worden dan vaak ook
minder erg."

Afkickverschijnselen
Tja, hoe je het ook wendt ofkeert: afkicken is zelden fijn.
Het lichaam protesteert met ontwenningsverschijnselen,
zowellichamelijk als geestelijk. Een neerslachtig of onrustig
gevoel. rillen, zweten, een verstoorde stofwisseling, slape
loosheid ofhoofdpijn - zulke klachten' zijn meestal na enkele
dagen of weken weer voorbij. Maar het extreem verlangen
naar het verslavende middel, dát gevoel kan langer duren.
Hoe langer je verslaafd bent, hoe lastiger het is en hoe Ian
ger het duurt om ervan af te komen. Sommigen lukt het en
kunnen zonder het mid del leven, anderen moeten met hun
verslaving leren omgaan. En wie er eenmaal af is, blijft er dik
wijls extra gevoelig voor. Ex-rokers herkennen het misschien:
al ben je al jaren geleden gestopt met roken, één sigaretje kan
ervoor zorgen dat je zo weer voor de bijl gaat.

-
MEER VERSLAAFDE OUDEREN
Verslaving is een steeds groter probleem aan het worden
onder mensen van 55 jaar en ouder, met name alcohol en
slaapmiddelen zijn de boosdoener. Dat blijkt uit recente cij-
fers van Stichting Informatievoorziening Zorg (SIZ). Van alle
nieuwe aanmelders bij de reguliere verslavingszorg is het

, percentage ouderen op dit moment zelfs 24%, tegen 19%
tien jaar geleden. De reden is de toenemende vergrijzing, en
ouderen krijgen vaker te maken met ingrijpende gebeurtenis
sen als kinderen die het huis uit gaan, stoppen met werken
of partnerverlies. Ook het idee dat 'ik het nu wel verdiend
heb' speelt een rol. Het Trimbos-instituut raadt middels een
landelijke campagne aan, om het taboe te doorbreken en

, eerder in te grijpen. Meer informatie: www.trimbos.nl
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,WAT IS HET: cannabis (wiet of hasj)
roken werkt ontspannend en brengt
je in een roes. Af en toe blowen kan
geen kwaad, maar een tijdlang elke
dag gebruiken kan verslavend zijn
HOEVEEL IN NEDERLAND: 29,300
SYMPTOMEN: problemen met ge
zondheid, relatie, werk of financiën
• eenzaam gevoel • denken niet
meer zonder te kunnen • afspraken

~_._ ......]~ ..

niet nakomen en terugtrekken in
eigen wereld • hasj of wiet nodig
hebben om rustig te worden
VOORDELEN VAN STOPPEN:
actiever zijn en minder uitstellen •
betere conditie en gezondheid •
minder gevoelens van sornberheid
of angst • betere concentratie en
(kortetermijn)geheugen • geld over
houden • afname slaapproblemen

Sexverslaving komt door internet
steeds meer voor, en veel vaker bij

mannen dan bij vrouwen

SEXVERSLA VING
WAT IS HET: obsessief bezig zijn met sex, komt veel

vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, is nog niet veel
onderzoek naar gedaan, lijkt erg op een gokverslaving
HOEVEEL IN NEDERLAND: niet bekend, maar steeds
meer door internet SYMPTOMEN: veel seksuele con-

tacten hebben • extreem veel masturberen • obsessief
fantaseren • porno kijken' sex zoeken via advorten
ties • het gedrag is nodig om te kunnen functioneren
VOORDELEN VANSTOPPEN: opluchting en minder

psychische klachten • verbeteren sociale contacten •
beter gevoel van eigenwaarde • verbetering financiële

situatie • beter functioneren op het werk en thuis
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WAT IS HET: vorm van verslaving die

voorkomt in alle lagen van de bevolking.

HOEVEEL IN NEDERLAND: ± 500.000
(plus ruim 1 miljoen probleemdrinkers)

SYMPTOMEN: steeds meer alcohol

moeten drinken om in de gewenste

roes te raken • drank verstoppen • bij

te lang niet drinken zijn er ontwennings

verschijnselen (zweten, trillen) • drinken

om de verkeerde redenen (om spannin

gen kwijt te raken) • op ongepaste mo

menten drinken (bijvoorbeeld als je voor

de kinderen moet zorgen) het gevoel

hebben niet zonder alcohol te kunnen

• steeds meer gaan drinken • totaal de

controle kWijt zijn over alcoholgebruik •

smoesjes verzinnen en liegen

VOORDELEN VANSTOPPEN: helderder

en actiever zijn • minder uitstellen •

betere prestaties tijdens werk of thuis •

betere conditie en gezondheid • minder

kans op o.a, hart- en vaatziekten en

kanker • beter slapen • minder sombe

re en angstige gevoelens • geld over

houden, stoppen met schulden maken

'Barnen en internetten
WAT IS HET: een opkomende verslaving door de
komst van computer en internet. 2 op de 100 raken
verslaafd aan gamen of internetten HOEVEEL IN
NEDERLAND: 20.000SYMPTOMEN: steeds meer tijd
achter de computer doorbrengen • geen tijd meer
hebben voor belangrijke dingen in het leven, zoals
gezin, werk of studie • steeds onrustiger worden •
agressief worden als er niet gespeeld of qemternet
kan worden • afspraken niet nakomen • bijna geen
sociale contacten meer hebben buiten de virtuele
wereld • verstoord dag- en nachtritme VOORDELEN
VANSTOPPEN: betere prestaties op school, tijdens
studie of op het werk • meer ondernemen op het
gebied van sport en sociale contacten • onrustige en
sombere gevoelens worden minder • actiever worden
en minder uitstellen • betere sociale contacten
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[jo~~en KALMERINGS-
WAT IS HET:mensen kunnen door MIDDELEN
gokken in een roes raken die uit
eindelijk verslavend kan werken

HOEVEEL IN NEDERLAND: 40.000
SYMPTOMEN: steeds vaker

gaan spelen, dikwijls om steeds
grotere bedragen. liegen en

smoesjes verzinnen • geld lenen
en schulden maken • somber
worden door de problemen en

nog meer gaan gokken
VOORDELEN VAN STOPPEN:

minder financiële problemen, meer
geld over voor andere dingen • be

tere prestaties op school of
op het werk • betere sociale

contacten • minder onrustige en
sombere gevoelens

WAT IS HET' slaap- of kalmeringsmid
delen helpen tegen angst of span
ningen en om makkelijker in slaap
te vallen. Maar na een aantal weken
dagelijks gebruik kan een verslaving
ontstaan HOEVEEL IN NEDERLAND'
250.000 SYMPTOMEN: nerveus wor
den van het idee onvoldoende medi
cijnen in huis te hebben • merken dat
er meer van het middel nodig is om te
kunnen slapen of de angst of span
ning te dempen • vervlakte gevoelens,
moe en futloos VOORDELEN VAN
STOPPEN: helderder zijn, betere con
centratie en geheugen • betere sociale
contacten • betere prestaties op werk
en thuis • beter slapen

Gf30ulim ia
WAT IS HET: een eetstoornis met ernstige lichamelijke en

psychische gevolgen HOEVEEL IN NEDERLAND: onduidelijk,
waarschijnlijk 22.000 (vooral vrouwen) SYMPTOMEN: minstens
twee keer per week aan eetbuien toegeven die voor anderen

verborgen blijven • niet kunnen stoppen met eten, maar er ook
geen plezier aan beleven • braken, laxeermiddelen innemen,
of overmatig sporten om weer af te vallen • geobsedeerd zijn
door eigen uiterlijk en gewicht VOORDELEN VANSTOPPEN:
vriendschappen en relaties worden weer beter • maag en
slokdarm worden niet meer belast • minder hekel aan jezelf

tijdens het uitgaan, maar ook
thuis zonder vrienden • lichame
lijke klachten als je niet gebruikt
VOORDELEN VANSTOPPEN:
minder lichamelijke klachten als
trillen, transpireren • meer ener
gie, beter slapen • beter pres
teren in werk of studie • betere
sociale contacten

WAT IS HET:gevaarlijke party
drug die ontspant, vrolijk maakt
en seksueel stimulerend werkt
HOEVEEL IN NEDERLAND:
onbekend, maar steeds meer
SYMPTOMEN: slecht slapen •
niet kunnen werken zonder het
middel te gebruiken • steeds
vaker gaan gebruiken, niet alleen

'11 TamaraKinnigin (45)is tien jaar verslaafd
~ geweest aan heroïneen cocaïne, waardoor

ze een dubbelleven leidde. Toenhet haar
~ diep in de problemen bracht, maakte ze de

1
~
1

keuzeom af te kicken.
"Bij mij thuis werd vroeger nooit over drugs en
de gevaren ervan gesproken. Toch denk ik wel
dat ik onbewust geweten heb hoe gevaarlijk het
was, toen ik op mijn zeventiende voor het eerst

~ heroïne rookte. Als puber verlangde ik ernaar
om ongehoorzaam te zijn en te rebelleren. Met

~ een na de eerste keer was ik al de klos: deze
1 drug geeft je het gevoel dat je de hele wereld

aankunt. Tot ik op een ochtend ziek wakker
~ werd en besefte: mijn god, ik ben verslaafd. Dat

gevoel drukte ik meteen weer weg. Sindsdien
~ leidde ik een dubbelleven. Ik gedroeg me als de
1 ideale dochter en als de hardwerkende collega.

Jarenlang heb ik dat volgehouden. Ondertussen
~ werd ik steeds dunner en takelde ik af. Ik leefde
1 op gecondenseerde melk waar veel calorieën in

zitten. Geld voor eten, kleding en de huur had ik
~,

~"Drugs gaven me
1 het gevoel dat iK de
~ hele wereld aankon"
~

niet. Pas toen ik mijn flat dreigde kwijt te raken
1 en ik zo diep aan de grond zat, besefte ik dat ik
~ een keuze moest maken. Anderhalf jaar heb ik
1 in afkickkliniek De Hoop gezeten. Sindsdien heb

ik me voorgenomen om nooit meer een dubbel
~ leven te leiden. Het heeft zelfs een tijdje op
. mijn CV gestaan dat ik verslaafd ben geweest,

~ omdat ik er open over wilde zijn. Inmiddels ben
ik gelukkig getrouwd. Ik heb een leuke zoon van

'1 zeventien en een leuke baan als werkbemidde
~ laar voor ex-gedetineerden. Nooit heb ik het

verlangen of de angst gehad om terug te grijpen
~ naar drugs. Vaak wordt gedacht dat het onmo
A gelijk is om van een langdurige zware verslaving
., af te komen. Ik wil anderen laten zien dat het
~ echt wel kan." www.dehoop.org
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