Familiefolder
Je naaste heeft een belangrijke
eerste stap gezet naar een leven
zonder middelengebruik. Hij/zij is
in behandeling gegaan om te leren
hoe hij/zij dit doel kan bereiken.
In 4 weken leert je naaste veel over
zichzelf en over zijn/haar verslaving.
Deze folder is er om jou te helpen
begrijpen wat je naaste leert tijdens
de behandeling bij IGHD en wat
dit betekent voor de toekomst. De
verslaving is namelijk niet genezen als
je naaste in behandeling is geweest.

Verslaving is een
chronische ziekte
Het is een ziekte die niet simpelweg te genezen is, maar het is wel
te behandelen. Je naaste leert tijdens de behandeling bij IGHD
hoe hij/zij met de ziekte verslaving kan omgaan. Dit betekent
dat hij/zij bepaalde veranderingen in zijn/haar leven zal moeten
aanbrengen. Verslaving is geen kwestie van wilskracht, het is
niet genoeg om niet meer te willen drinken of gebruiken. Het
beloningssysteem in de hersenen van mensen met een verslaving
is anders ingesteld/geprogrammeerd dan bij gezonde mensen. Het
beloningscentrum is het deel van de hersenen dat er voor zorgt
dat mensen genieten van bijvoorbeeld eten en seks. Bij mensen
die afhankelijk zijn van middelen is het beloningscentrum
volledig gericht op alcohol en/of drugs, wat er voor zorgt dat de
verslaafde niet meer kan genieten van andere dingen in het leven.
Het gebruiken van middelen wordt het allerbelangrijkste in het
leven van de verslaafde en alle andere dingen zullen daarvoor
moeten wijken. Dit betekent dat je naaste zich hiervan bewust
moet zijn en zijn/haar gedrag moet leren aanpassen aan deze
verandering in de hersenen. Belangrijk hierbij is:

Volledige abstinentie

Triggers

Het is noodzakelijk dat je
naaste volledig abstinent
wordt en blijft van alle
middelen. Dit houdt in dat
hij/zij geen enkel stemmingsveranderend middel meer
kan gebruiken. Dit betekent
bijvoorbeeld dat iemand die
bij IGHD in behandeling komt
voor een cocaïneverslaving,
het advies zal krijgen ook geen
alcohol meer te drinken. De
ervaring leert dat verslaving
vervangbaar is omdat alle
middelen op hetzelfde
beloningscentrum inwerken.
Sociaal drinken of gebruiken
is niet meer mogelijk, omdat
de verslaafde hersenen ervoor
zorgen dat je naaste alleen
maar meer van het middel zal
willen.

Je naaste heeft zijn/haar brein als het ware getraind om
gefocust te zijn op drinken en/of gebruiken. De hersenen
hebben geleerd om bepaalde omstandigheden, personen,
geluiden of gevoelens te linken aan gebruik. Dit noemen
we een trigger. Deze links zijn niet meteen uitgewerkt
als je naaste stopt met gebruiken en kunnen er dus nog
steeds voor zorgen dat je naaste trek krijgt in een middel.
Je naaste kan er niks aan doen dat deze lichamelijke
reactie optreedt, maar hij/zij kan er wel voor zorgen dat
hij/zij hier verstandig mee omgaat door triggers zoveel
mogelijk te vermijden. Daarom is het erg belangrijk dat
er geen drank of drugs meer in huis is, omdat dit ook
een trigger kan zijn. Als je zelf wel eens (sociaal) drinkt of
gebruikt, is het advies om dit buitenshuis te doen, zodat
er geen middelen en triggers in huis zijn. Het is verstandig
hier samen over na te denken als jullie bijvoorbeeld
een verjaardag willen vieren waarbij voorheen drank
geschonken werd. Het vermijden van triggers betekent ook
dat het je naaste, in ieder geval in vroeg herstel, wordt
afgeraden bepaalde gelegenheden te bezoeken, denk
hierbij aan café’s, feesten, terrassen enzovoort.

Verslaving is een familieziekte
De ziekte van verslaving raakt niet alleen de verslaafde
zelf, maar ook de mensen om hem/haar heen. Vrienden
en familie lijden onder de gevolgen van de verslaving
en proberen zich staande te houden in de chaos die dit
oplevert. Bewust of onbewust passen ze zich aan deze chaos
aan en wordt dit een ‘comfort zone’. Het wordt ‘normaal’ om
te leven met een verslaafde.

Nu je naaste in behandeling is, leert hij/zij om zijn/haar leven te
veranderen, terwijl jij thuis achter blijft met dezelfde gedachten
en gevoelens. Het is belangrijk om je ervan bewust te zijn dat
jullie na de behandeling samen op zoek zullen moeten gaan
naar een nieuwe balans en misschien opnieuw moeten leren om
met elkaar om te gaan. Vaak nemen jij en je naaste tijdens de
verslaving (en misschien al daarvoor) bepaalde rollen aan die niet
helpend zijn voor het herstel van je naaste, en vaak op de lange
termijn ook niet voor jou. Deze drie rollen vormen samen de
dramadriehoek.

Aanklager

Redder

- agressief
- boos, klaagt aan
- oordeelt
Onderschat andermans
kunde en oprechtheid

- extreem behulpzaam
- opofferend
- wil graag nodig zijn
Onderschat andermans capaciteit
voor zichzelf te denken

Slachtoffer
- voelt zich onderdrukt
- hulpeloos
- klaagt over niet voldane behoeften
Haalt zichzelf naar beneden

afbeelding 1: de Karpman Dramadriehoek

Het slachtoffer: Een veelvoorkomend
gedragspatroon bij de verslaafde is de
slachtofferrol. Slachtofferdenken is het
wanneer je steeds het leven, verleden
of anderen de schuld geeft voor jouw
stemming, motivatie en gedrag. Vaak wordt
de slachtofferrol gebruikt als excuus om
het drinken of gebruiken te rechtvaardigen.
Gedrag dat past bij de slachtofferrol is:
- Het manipuleren van anderen om
medelijden op te wekken
- De schuld geven aan anderen
- Het vermijden van verantwoordelijkheid
- Uitstellen

De redder: Als redder ben je ervan overtuigd
dat je de verslaafde moet helpen. Redders
gaan er van uit dat als zij het leven van
de verslaafde makkelijker maken, hij/zij
wel zal stoppen met drinken of gebruiken.
Gevoelens die hierbij horen zijn bezorgdheid
en angst.
Voorbeelden van gedrag waaraan je deze rol
bij jezelf kan herkennen zijn:
- Verantwoordelijkheden uit handen nemen
van de verslaafde, bijvoorbeeld het betalen
van schulden of het geven van geld aan de
verslaafde
- Beschermingsdrang
- Het voor de verslaafde opnemen tegenover
anderen
- Liegen over het gedrag van de verslaafde
tegen andere naasten
- Medelijden hebben met de verslaafde
en hem/haar hiermee bevestigen in de
slachtofferrol

Vaak heb je als naaste een bepaalde manier
gevonden om met dit slachtoffergedrag om te
gaan of reageer je steeds er op een bepaalde
manier op, waardoor het ook jouw gedrag
beïnvloedt. Uit wetenschappelijk onderzoek
is naar voren gekomen dat er 2 verschillende
rollen zijn die je als naaste kan aannemen ten
opzichte van de verslaafde, en die een reactie
vormen op de slachtofferrol die de verslaafde
op zich neemt. We onderscheiden hierbij:
De vervolger: Als vervolger ben je ervan
overtuigd dat je streng moet zijn voor de
verslaafde en dat straffen zal helpen om
de verslaafde te doen stoppen met drinken
of gebruiken. Gevoelens die hierbij horen
zijn irritatie en boosheid. Voorbeelden van
concreet gedrag waaraan je deze rol bij jezelf
kan herkennen zijn:
- Snel geïrriteerd zijn of boos worden op de
verslaafde
- Kritiek hebben
- Verwijten maken

De kern van de dramadriehoek (Karpman
Driehoek) is dat iedereen bezig is de ander
te veranderen of het gedrag van de ander
wil beïnvloeden. Het gevolg hiervan is dat
niemand meer kijkt naar zijn eigen gedrag
of aandeel in de driehoek. Hierdoor wordt
de driehoek in stand gehouden. Als de
verslaafde in behandeling gaat, wordt de
driehoek doorbroken, doordat de verslaafde
actief gaat werken aan zijn eigen gedrag en
uit de slachtofferrol stapt.

Je naaste leert bij IGHD hoe hij/zij de slachtofferrol bij zichzelf
kan herkennen en hoe hij/zij deze om kan zetten in het nemen
van verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen leven. Het kan
bij thuiskomst best wennen zijn om te zien dat je naaste zich nu
anders opstelt of gedraagt. Vaak zien en horen we dat familie en
naasten op dezelfde manier blijven omgaan met de verslaafde
nadat deze in behandeling is geweest. Dit is een logische reactie,
aangezien je als naaste hieraan gewend bent geraakt. Voor
het herstel is het echter belangrijk om deze oude patronen te
doorbreken en de verslaafde op een andere manier te benaderen.
Kwetsbaar
- deelt echte gevoelens
Accepteert zichzelf

Assertief

Opvoedend

- kent eigen gevoelens,
behoeften en wensen
- niet oordelend
- gebruikt ‘IK’ boodschappen
Accepteert andermans
kunde en oprechtheid

- helpt indien gevraagd
- zorgt en begrijpt
- hoeft niet nodig gevonden te
worden door anderen
Accepeert andermans capaciteit
voor zichzelf te denken

afbeelding 2: de Karpman Winnersdriehoek

Concreet houdt dit o.a. het volgende in:
- Ga je naaste niet ‘redden’ door de
verantwoordelijkheid uit handen te nemen,
laat je naaste zijn/haar eigen zaken regelen.
- Bied hulp en begeleiding als je naaste daar
om vraagt, maar laat de regie bij je naaste
en doe niet meer dan je afgesproken hebt.
- Als je naaste moeilijke momenten heeft
of last heeft van triggers, probeer dit dan
niet op te lossen maar moedig je naaste
aan zijn/haar sponsor te bellen of naar een
12-stappen meeting te gaan.
- Geef feedback en stel vragen in plaats van
te oordelen en te verwijten.
- Vertrouw erop dat je naaste voor zichzelf
kan zorgen en bewaak je eigen grenzen.

Door actief bezig te zijn
met het nemen van
verantwoordelijkheid
voor je eigen gedrag,
je meer te focussen op
je eigen grenzen en de
ander te vertrouwen en te
accepteren blijven jullie
uit deze dramadriehoek en
kom je in plaats daarvan
in de winnaarsdriehoek,
waarin eenieder een
nieuwe rol vervuld en zijn
positieve kwaliteiten kan
inbrengen in het proces van
herstel (zie afbeelding):
Het slachtoffer wordt
de doener (kwetsbaar):
deelt echte gevoelens,
accepteert zichzelf, neemt
verantwoordelijkheid voor
zijn eigen leven, pro-actief.
De redder wordt de helper
(opvoedend): helpt indien
gevraagd, zorgt en begrijpt.
De vervolger wordt de
vrager (assertief): kent
zijn eigen gevoelens,
behoeften en wensen, niet
oordelend, geeft feedback
aan de ander d.m.v. “ik”
boodschappen.

12 stappen
programma
Zoals in de introductie werd beschreven is de ziekte verslaving
niet te genezen, maar leert je naaste tijdens de behandeling bij
IGHD wel wat hij/zij kan doen om met deze ziekte om te gaan.
Tijdens het verblijf in onze kliniek zal je naaste kennismaken met
het 12 stappen programma. Dit programma helpt hem/haar om
clean te worden en te leren leven zonder alcohol en drugs. Door
te werken aan de 12 stappen leert je naaste om zijn/haar ziekte
te accepteren. Daarbij leert hij/zij ook hulp te vragen, eerlijk
naar zichzelf te kijken en open en eerlijk te zijn naar zijn/haar
naasten. Tijdens de behandeling bij IGHD maakt je naaste kennis
met een aantal van de 12 stappen. Na de behandeling is het de
bedoeling om de rest van de stappen door te werken. Om deze
goed te kunnen doorlopen zijn twee dingen erg belangrijk: het
bezoeken van meetings en het contact met een sponsor.

Meetings
Tijdens de behandeling bij IGHD zullen onder begeleiding
3 meetings per week worden bezocht van de NA (Narcotics
Anonymous) en de CA (Cocaine Anonymous). Bij deze meetings
komen verslaafden in herstel bij elkaar om te praten over
hun herstel en hun ervaringen met de 12 stappen. Door met
elkaar te praten en herkenning te vinden in elkaars verhalen
kunnen zij elkaar inspireren, steunen en stimuleren. Het is de
bedoeling dat je naaste deze meetings zal blijven bezoeken
na de behandeling. Wij raden je naaste aan om dit de eerste
periode minimaal 3 keer per week te doen, en zo nodig vaker.
Sommige meetings zijn ook toegankelijk voor bezoekers
zonder verslaving. Je kunt je naaste vragen of je een keer mee
kunt naar een meeting, zodat je hier een beter beeld van kunt
krijgen.

Sponsor

Al Anon

Een sponsor is een mede-verslaafde die al
langere tijd in herstel en het 12 stappen
programma zit, die een andere verslaafde
helpt en ondersteunt. Een sponsor fungeert
als mentor en helpt je naaste om het 12
stappen programma te doorlopen. Het
advies is dat je naaste regelmatig contact
heeft met zijn/ haar sponsor. In vroeg herstel
zal dit dagelijks nodig zijn, onder andere om
te wennen aan dit contact. Als je naaste last
heeft van triggers, ernstige trekmomenten
of moeite heeft met zijn herstel, is het erg
belangrijk dat hij/zij hiervoor de sponsor
belt, omdat deze zal begrijpen hoe dit
is, aangezien hij/zij dit zelf ook heeft
meegemaakt. Het beste wat je kan doen
als je ziet dat je naaste het moeilijk heeft
is hem/haar aanmoedigen om zijn/haar
sponsor te bellen.

Het is niet altijd makkelijk om samen te
leven met iemand die verslaafd is, ook
niet nu je naaste in herstel is. Wellicht zit
je met onbeantwoorde vragen, gevoelens
of gedachten. Als je wil praten over deze
gedachten of gevoelens of behoefte hebt aan
steun kun je terecht bij Al-Anon meetings.
Dit zijn bijeenkomsten voor familieleden en
naasten van verslaafden. In deze meetings
kun je vertellen over jouw ervaringen met
betrekking tot het leven met een verslaafde,
hoe dit voor jou is en waar je tegenaan
loopt. Deze meetings kunnen je ook helpen
om de verslaving van je naaste beter te
begrijpen, zodat je er beter mee om kunt
gaan.
Op www.al-anon.nl kun je meer lezen over
deze meetings en kun je zien op welke
plaatsen en tijdstippen de groepen bij
elkaar komen. Deze bijeenkomsten zijn
anoniem en alles wat je hier vertelt wordt als
vertrouwelijk behandeld.

Do’s en don’ts
Nog even kort op een rijtje, wat kun je dus beter niet doen in het
contact met je naaste en wat is juist wel verstandig om te doen?
Do’s:
- Zorg dat alle drank en drugs in huis weg is
als je naaste thuis komt en haal dit ook niet
meer in huis.
- Accepteer het als je naaste aangeeft
bepaalde situaties te moeten vermijden
omdat deze een trigger kunnen zijn.
- Als je naaste getriggerd wordt en gedachten
krijgt aan gebruik, moedig hem/haar dan
aan om zijn/haar sponsor te bellen.
- Houd er rekening mee dat je naaste
minimaal 3 keer per week een meeting zal
bezoeken en dat dit tijd kost.

Don’ts:
- Tegen je naaste zeggen dat hij/zij sterk moet
zijn en wel in de buurt van middelen kan
zijn.
- Als je naaste een trigger ervaart, zelf
proberen om hem/haar hierbij te helpen.
- Verwijten maken als je naaste meerdere
avonden per week aangeeft naar een
meeting te gaan.
- Je naaste gaan controleren.

Relevante literatuur en websites
www.ighd.nl
www.al-anon.nl
www.cokevanjou.nl
www.verslaafdaanjou.nl

IGHD - Individuele
Gezondheidszorg en Hulp bij
Drugs- en alcoholafhankelijkheid
Terbregseweg 1
3056 JS Rotterdam
www.ighd.nl
vragen@ikgahetdoen.info
010 423 27 11

