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Inleiding
Sommige afdelingen van de Parnassia Groep werken samen met een
familie-ervaringsdeskundige (FED). Deze ervaringsdeskundigen
weten wat het is om een dierbare in zorg te hebben. Zij hebben zich
met behulp van scholing ontwikkeld om hun ervaringsdeskundigheid
in te zetten voor anderen. De FED biedt in de eerste plaats een
luisterend oor. Zo nodig adviseert en coacht zij/hij u hoe om te gaan
met de situatie waarin u zich bevindt en ondersteunt zij/hij u waar
nodig.
Mijn naam is Edmée Joosse en ik werk als familieervaringsdeskundige bij i-psy, PsyQ en Brijder, onderdeel van de
ggz-instelling Parnassia Groep. Omdat ik binnen Brijder en Psyq
merkte dat er weinig ondersteuning was voor familie en naasten
en ik daar in mijn privéleven ook vaak tegen aanliep en -loop,
wilde ik mijn ervaring inzetten om zelf deze ondersteuning te
bieden.
Over mijn achtergrond:
Ik woon samen met mijn twee jongste zoons van 9 en 12 jaar in
Haarlem. Mijn oudste zoon van 17 heeft autisme en ADHD en woont
e
sinds zijn 14 niet meer thuis. Zelf heb ik de diagnose ADD. In mijn
omgeving heb ik onder andere te maken (gehad) met AD(H)D,
autisme, verslavingen, Niet Aangeboren Hersenletsel, depressiviteit,
burn-outs, rouwprocessen en psychotische aandoeningen. Door
mijn ervaring als mantelzorger heb ik heel veel geleerd over de
wegen die je kunt bewandelen om tot een oplossing te komen en
weet ik dat een goede samenwerking tussen verschillende
hulpverleners en partijen het beste resultaat geeft. Naar mijn idee is
niets onmogelijk. Iedereen heeft altijd een keuze. U kiest misschien
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niet zelf uw omstandigheden, maar wel hoe u daarmee omgaat en
in welke mate u uw leven erdoor laat bepalen.
Waarom dit boekje?
Ik wilde een handzaam en praktisch boekje maken:
 om goede ondersteuning te bieden aan familie en naasten.
 om familie en naasten te informeren en hen een bruikbare
handleiding te geven.
 om behandelaren de mogelijkheid te bieden iets te kunnen
meegeven aan de familie en naasten die zij zien en spreken.
 om neer te kunnen leggen bij huisartspraktijken, in
wachtruimtes, bij CJG’s, bij sociale wijkteams, enzovoort.
 om als hulpverlening zichtbaar te zijn voor familie en naasten.
 om hulpverleners eerder in beeld te krijgen om daarna de
ondersteuning te kunnen bieden die familie en naasten wellicht
nodig hebben.
In dit boekje heb ik allerlei informatie, hulpbronnen, tips en
adviezen verzameld, afkomstig uit verschillende disciplines. Deze
informatie is gebaseerd op theoretische kennis, maar vooral ook op
ervaringen van mijzelf en andere familie en naasten.
Ik hoop dat u met dit boekje meer overzicht krijgt in uw situatie.
Ook wens ik u meer vertrouwen toe in uzelf en het vertrouwen dat
het goed kan komen.
Naast dit boekje lezen, kunt u natuurlijk ook een persoonlijk gesprek
aanvragen. Zie hiervoor de e-mailadressen achter in dit boekje bij de
contactgegevens.
Tot slot nog twee opmerkingen:
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* Omdat ik dit boekje schrijf vanuit mijn functie als familieervaringsdeskundige bij de organisaties i-psy, PsyQ en Brijder zijn
sommige tips/adviezen gebaseerd op mijn ervaring met verslaving,
terwijl andere weer gebaseerd zijn op mijn ervaring met bijvoorbeeld
autisme en ADHD. De informatie in dit boekje is echter interessant
voor alle mensen die te maken hebben met elke vorm van
mantelzorg.
* De meeste verslavingen waarmee we bij Brijder te maken hebben,
betreffen het gebruik van verdovende middelen. Om die reden
spreek ik in dit boekje steeds over ‘de gebruiker’. Met de term
‘gebruiker’ worden ook mensen met andere verslavingen bedoeld.
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Tips en adviezen
Vaak krijg ik te horen van familie en naasten dat tegen ze gezegd
wordt dat ze ‘goed voor zichzelf moeten zorgen’ of dat ze ‘meer los
moeten laten’. Als familie of naaste weet je: dat is gemakkelijker
gezegd dan gedaan. Hoe doe je dat dan?
Ik heb geprobeerd om de (goedbedoelde) adviezen aan te vullen en
toe te lichten. Ik geef er voorbeelden bij in de hoop dat deze de
adviezen verduidelijken.






Zorg goed voor uzelf door dingen voor uzelf te doen.
Dit advies is voor veel familie en naasten (zoals mantelzorgers)
ondenkbaar. Het voelt vaak als onmogelijk en niet haalbaar.
Wat helpt is om te kijken wat wél haalbaar is in uw situatie. Dat
kan zijn: een hobby uitoefenen, wandelen/sporten, een extra
douche nemen midden op de dag, even uit het raam staren,
muziek luisteren, de natuur ingaan, afspreken met vrienden of
vriendinnen, opruimen, naar het theater of een concert gaan,
yoga doen, slapen, schrijven, tv of een film kijken, enzovoort.
Door regelmatig iets voor uzelf te doen, maakt u uw hoofd leger
en kunt u helderder naar de situatie kijken. U voelt zich
daardoor sterker en het lukt daardoor vaker en beter om rustig
te blijven in lastige situaties.
U bent niet schuldig aan de verslaving van de ander of
verantwoordelijk voor de acties van de ander. U heeft die fles
niet aan iemands mond gezet. U heeft de ander niet gedwongen
om te gebruiken, te gokken, te gamen of … .
Laat de gevolgen van het gebruik bij de gebruiker. Alle acties
die voortkomen uit de verslaving zijn niet uw
verantwoordelijkheid. Als hij/zij bijvoorbeeld te laat komt op
werk of op school, dan is dat zijn/haar verantwoordelijkheid. Als
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de gebruiker onder invloed in de auto stapt en een ongeluk
veroorzaakt is dat ook zijn/haar verantwoordelijkheid. Dat
klinkt hard, maar het is een feit.
U bent niet schuldig aan de acties van uw naaste die vanuit
zijn/haar beperking voortkomen. Mijn zoon heeft autisme en
ADHD. Natuurlijk herken ik enorm veel van mijzelf in hem. Ook
heb ik mij vaak schuldig gevoeld en dat gevoel komt nog
regelmatig naar boven. Toch voel ik mij niet verantwoordelijk
voor bepaalde acties van hem. Ik vertel hem altijd dat zijn
beperking, of mooier gezegd, zijn andere bedrading, nooit een
excuus is voor bepaalde acties. Wel kan het een verklaring zijn
voor bepaald gedrag. Voor mij een wezenlijk verschil.
Zoek steun en voorkom isolement.
Ik weet dat het een cliché is, maar u hoeft zich niet te schamen.
U doet niets om u voor te schamen. Al voelt dat (vaak al erg
lang) wel zo. Wat goed is, is om in uw omgeving naar één of
meer personen te zoeken die zonder oordeel en goedbedoelde
adviezen kunnen luisteren en bij wie u af en toe uw verhaal
kwijt kunt. Het zou heel fijn zijn als deze persoon een familielid
of een goede vriend(in) is, maar deze persoon kan ook een
maatje zijn uit een vrijwilligersorganisatie, een buurvrouw of
een moeder van school. Mocht u momenteel niemand kunnen
vinden, dan kunt u ook steun vinden in de hulpverlening, zoals
bij uw huisarts, de POH, een psycholoog of Brijder Preventie.
Gesprekken over het gebruik met iemand met
verslavingsproblematiek hebben doorgaans geen zin.
Wat vaak wel werkt, is om concrete gevolgen van overmatig
gebruik duidelijk te maken. Bijvoorbeeld door te wijzen op
aanmaningen, bezoek van deurwaarders, het (vrijwel)
ontbreken van intimiteit, het te laat komen op afspraken,
lichamelijke klachten of angstige kinderen.
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Het is zinloos om een discussie aan te gaan met iemand die
onder invloed is. De ander negeren en/of een andere bezigheid
zoeken of ergens anders heengaan, werkt vooral voor u (en
eventueel ook voor de kinderen) beter.
Vermijd strijd: een constante strijd gaat ten koste van u (en
andere gezinsleden). Probeer een manier te vinden om uit die
strijd te blijven. Ga bijvoorbeeld even naar buiten of ga wat
eerder naar bed, zoek afleiding voor uzelf of ga rustig, kalm,
maar krachtig in gesprek en heb het over iets anders.
Schrijf zinnen op waaruit blijkt dat u ergens voor kiest.
Door op te schrijven wat u wilt of wilt bereiken, wordt uw wens
tastbaarder. Door deze woorden/zinnen eerst meerdere malen
voor uzelf te herhalen, komt dit ook steviger over bij de
ontvanger.
Wat belangrijk is bij deze zinnen, is om op te schrijven waaruit
blijkt dat u ergens voor kiest, zonder dat u daarmee de ander
afwijst of kwetst. Ook is het belangrijk dat u het volledig bij
uzelf houdt en de verantwoordelijkheid neemt voor uw keuze.
Bijvoorbeeld: ‘Ik kies ervoor om in gesprek te gaan met iemand
die mij kan helpen met deze situatie om te gaan.’
Wanneer er daardoor een discussie dreigt te ontstaan, kunt u
als tweede zin bijvoorbeeld opschrijven of zeggen: ‘Jij kiest
ervoor om er met niemand over te praten’. Of: ‘Ik begrijp dat jij
daar geen behoefte aan hebt, maar ik heb daar wel behoefte
aan (en ik heb volgende week een afspraak)’.
Andere voorbeelden van zinnen die u op kunt schrijven zijn: ‘Ik
ga solliciteren.’ Of ‘Ik kies ervoor om te gaan werken.’ ‘Ik wil
graag leren zingen. Ik heb me ingeschreven, ik heb het van mijn
eigen geld betaald en ik ga volgende week beginnen.’
Blijf bij uw standpunt. De ander heeft niets te zeggen over iets
waarvoor u zelf kiest. Probeer het zoveel mogelijk bij uzelf te
houden. Dit kán heel goed werken.
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Fotobron: Boek ‘Herstel’ door Jenny de Rijke


Het is ook zinloos om een discussie aan te gaan met iemand
die in een bepaalde gemoedstoestand zit door zijn/haar
beperking. Als ik zelf bijvoorbeeld in m’n bubbel zit en allerlei
ideeën heb die ik per se nu wil uitvoeren, dan is het erg moeilijk
om me daarvan af te brengen of om me uit die bubbel te halen.
Wat bij mij dan wel helpt, is om me hierover vragen te stellen,
pure interesse te tonen. Hierdoor ga ik er meer over nadenken
en kan het tegenwoordig ook zo zijn dat ik daardoor het hele
plan afblaas. Dit werkt ook goed bij mijn zoon. Daarbij probeer
ik het voor hem overzichtelijk te maken. Als je dit doet, wat zou
er dan kunnen gebeuren? Welke consequenties heeft dit? Zo’n
gesprek kan alleen als wij met z’n tweeën zijn, allebei in een
rustige toestand en zonder te veel prikkels om ons heen.
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Weet wat u echt niet accepteert; doe uzelf geen geweld aan.
Probeer aan te voelen en te ervaren waar uw grenzen liggen. In
de eerste plaats voor uzelf, om ze daarna duidelijk te kunnen
maken aan de ander. Wat vindt u? Waar voelt u zich goed bij en
waarvan krijgt u juist een knoop in uw maag? Weten waar uw
eigen grenzen liggen, maakt u sterker en geeft u meer rust,
overzicht en kracht.
Klein beginnen werkt meestal goed. Het werkt net als met die
schaal koekjes op uw werk of tijdens visite: iedereen neemt een
koekje, de schaal komt bij u en u neemt automatisch ook een
koekje. Terwijl u misschien helemaal geen koekje wilde.
Probeer uzelf daarom bij elke keuze af te vragen: wil ik dit? Doe
ik dit omdat het handig is voor mij of voor de situatie? Of doe ik
dit omdat dit van mij wordt verwacht?
Wanneer u dit uitprobeert, merkt u dat een bewuste keuze
maken steeds gemakkelijker gaat. Dat u steeds eerder aanvoelt
en/of weet wat u wilt, waar u zelf voor kiest.
Dreigementen zonder consequenties zijn schadelijk voor uzelf
(en de ander). Tegen uw verslaafde dochter zeggen: ‘Als je nog
één keer gebruikt, schop ik je het huis uit!’ is in de meeste
gevallen niet reëel. Als u iemand voor de keuze wilt stellen, doe
dit dan met iets wat u na kunt komen. Bijvoorbeeld: ‘Ik wil geen
drank of drugs hier in huis. Áls ik iets vind, gooi ik het weg.’ Of:
‘Je krijgt geen zakgeld meer, maar als je iets nodig hebt anders
dan verdovende middelen, dan koop ik het zelf voor je. Het
maximale bedrag wordt x euro. Daar moet je een maand mee
doen.’
Doe geen dingen achter de rug van een ander om die in
‘zijn/haar belang’ zijn. Maak bijvoorbeeld zonder overleg geen
afspraak met de hulpverlening, leng geen drank aan met water
en verstop geen geld, pasjes of autosleutels.
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Spreek uw naaste aan op zijn/haar verantwoordelijkheid als
gezinslid en als mens. Laat de ander bijvoorbeeld meehelpen in
het huishouden, verwacht dat zij/hij op tijd komt eten, voor
haar/zijn eigen spullen zorgt, met respect handelt en
communiceert. Kijk daarbij per situatie wat haalbaar is voor u
en voor uw naaste.
Laat de dagelijkse gang van zaken zo min mogelijk verstoren
en houd gezinsgewoonten (zo goed mogelijk) in stand. Ga
bijvoorbeeld op de normale tijd aan tafel en wacht niet tot
iedereen er is. Ga ‘gewoon’ naar dat sportclubje met uw kind of
ga naar bed wanneer dat voor u de beste tijd is en wacht niet
tot …
Laat de belangen van uw naaste niet automatisch zwaarder
wegen dan uw eigen belangen. Stel: uw naaste wil niet naar
een afspraak waar u juist zóveel zin in hebt: ga dan wel. Of u
bent een weekend weg en krijgt een telefoontje dat uw kind
voor de zoveelste keer is weggelopen uit de kliniek: maak dan
een duidelijke afspraak met de begeleiders en probeer afleiding
te zoeken. Pak niet halsoverkop uw spullen en laat uw
weekend/moment niet afnemen. Probeer de keuze en daarmee
de verantwoordelijkheid van de ander bij die ander te laten. Dat
is heel erg moeilijk, maar niet onmogelijk.
U kunt hulp vragen voor uzelf en eventueel voor de ander. Zie
voor mogelijkheden verder in dit boekje.
Probeer manieren te vinden waardoor u zich sterker voelt.
Houd doelen voor ogen die u voor uzelf gesteld hebt. Bedenk
bijvoorbeeld: ik wil binnen een jaar schuldvrij zijn, die
droombaan hebben, een reis maken, m’n huis helemaal op orde
hebben, 5 km kunnen hardlopen of een veilige omgeving
gevonden hebben voor mijn kind.
Uw doelen helder en concreet maken werkt zéker wanneer u
bijvoorbeeld weet dat u een keuze wilt maken in relatie tot uw
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naaste, maar nog niet goed weet hoe u dit kunt bereiken. Of
wanneer u nog niet goed weet hoe u dit de ander duidelijk kunt
maken. Ook kan het zijn dat u een grens wilt aangeven, maar
nog niet helemaal los kunt laten. Voor een moeder lijkt het
nagenoeg onmogelijk om haar kind los te laten, net als voor een
partner die intens veel liefde voor een gebruiker voelt, maar
zichzelf wel wil beschermen door grenzen aan te geven.
Doordat de focus op uw eigen doel ligt, wordt u sterker, staat u
steviger en ziet u eerder hoe en waarom u iets wilt (zie ook ‘Ik
wil mijn naaste helpen’).
Wat soms ook goed werkt, is onverschilligheid. Vraag
bijvoorbeeld: ‘Jij blijft liever beneden? Oké, ik niet. Ik ga naar
bed, tot morgen!’ Of: ‘Jij kiest ervoor om (weer) niet mee te
gaan naar die verjaardag? Ik ga wel! Tot later!’
Mocht de situatie al lange tijd zeer zorgelijk zijn, zit u midden
in een crisissituatie, is er sprake van
ontoerekeningsvatbaarheid en is/wordt uw naaste een gevaar
voor zichzelf en/of voor anderen? Dan kunt u een aantal
dingen doen:
Zorg allereerst voor uw eigen veiligheid en die van eventueel
andere naasten. Zorg er daarnaast voor dat verschillende
hulpverleners al op de hoogte zijn van uw thuissituatie.
Vergroot uw vangnet/netwerk. Voor mij heeft het énorm
geholpen dat in verschillende situaties de volgende
hulpverleners al lange tijd op de hoogte waren: politie,
wijkagent, sociaal wijkteam, crisisdiensten, CJG (Centrum Jeugd
en Gezin), Veilig Thuis ... . Met één telefoontje wisten zij waar
het over ging en konden zij snel ingrijpen. Ik voelde me
daardoor enorm gesteund.
Houd een logboek bij. Ook het bijhouden van een logboek is
heel erg handig. Ik schreef alles op in mijn agenda, bijvoorbeeld:
wat er per dag gebeurde, wat de crisissituaties waren, wie er bij
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betrokken waren (welke mensen en welke hulpverleners,
inclusief hun contactgegevens), wat de gevaren waren en wat
mijn zorgen waren.
Met zo’n logboek bouwt u zelf een dossier op, zodat u iets heeft
om op terug te vallen als ooit de vraag komt van een
hulpverlener: Wat is er allemaal gebeurd? Waarom is opname
nu noodzakelijk?
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Ik wil mijn naaste helpen
Wat kunt u doen om uw naaste te helpen? Hierna worden enkele
tips en adviezen verder toegelicht.
Maak uw doelen concreet
Bedenk hoe u uw naaste wilt helpen en breng uw doelen zo
concreet mogelijk onder woorden.
Bijvoorbeeld: ‘Mijn 26-jarige verslaafde zoon heeft autisme en ADHD
en woont nog thuis. Ik zou hem het liefst willen helpen om
zelfstandiger te worden, zodat hij op den duur op eigen benen kan
staan.’
Dit is een mooi doel, maar iets te vaag. Hoe ziet dit er concreet uit?
En wat is in uw situatie haalbaar?
Bedenk tussenstappen om het doel te bereiken
Een voorbeeld van een tussenstap naar dat doel zou kunnen zijn:
afspreken dat uw zoon zijn was in de wasmand doet, zodat deze op
tijd gewassen kan worden. Wat niet IN de wasmand ligt, wordt NIET
gewassen. De daden van uw zoon hebben zo direct consequenties.
Er is geen schone was wanneer uw zoon zich niet aan de afspraak
houdt. De verantwoordelijkheid ligt bij hem.
Stuur uw eigen gedrag, doorbreek de vicieuze cirkel
Het is erg belangrijk om uw eigen gedrag te leren sturen, zodat u uw
naaste in een positieve richting beweegt. Telkens wanneer u zich
anders opstelt tegenover de ander, verandert de interactie. Een
vicieuze cirkel doorbreken is iets wat u als naaste kunt doen. Uw
naaste is vaak niet of nauwelijks in staat om vastgeroeste patronen
te doorbreken. U wel.
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Leg de verantwoordelijkheid bij degene bij wie deze hoort
Als uw partner bijvoorbeeld dronken thuis komt en zijn kleren
onderkotst, laat hem er dan in slapen en het later zelf opruimen.
Laat uw partner zelf haar baas bellen als ze zich niet goed voelt,
omdat ze te veel heeft gebruikt.
En als uw partner ruzie zoekt en zijn ouders uitscheldt, laat hem dan
ook degene zijn die zich verontschuldigt en het weer goedmaakt.
Of als uw kind voor de zoveelste keer de huissleutel is kwijtgeraakt,
maak dan afspraken over wanneer hij/zij naar binnen kan. (Zonder
wederom een nieuwe sleutel te regelen.)
Negeer eerder dan dat u straft
Negeren is vaak krachtiger en veiliger dan straffen.
Bijvoorbeeld: U kijkt samen op de bank naar een film. Halverwege de
film haalt uw partner bier uit de koelkast. U herinnert uw partner
aan de afspraak om vanavond geen alcohol te gebruiken. Hij doet
onverschillig en neemt toch dat biertje. Er kan nu heel gemakkelijk
een ruzie ontstaan, waardoor vooral uw avond verpest zou worden.
U zou kunnen zeggen: ‘Ik vind het jammer dat je ervoor kiest om te
drinken in plaats van met mij naar een film te kijken. Ik hou van je
en ben liever bij je als je niet drinkt, dus ik ga nu even iets voor
mezelf doen.’ Vervolgens pakt u uw jas en gaat u naar een vriend(in)
of familie of u gaat gewoon de kamer uit. U legt de
verantwoordelijkheid voor het gedrag nu bij de ander, zonder dat
het u extra energie kost. U kiest hierbij voor uzelf, zonder de ander
te laten vallen.
Dit voorbeeld past natuurlijk niet in elke situatie. Het gaat erom dat
u zelf een manier zoekt en vindt die past bij u en de situatie waarin u
zich bevindt.
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Communiceer op een andere manier
Het kan helpen om negatieve opmerkingen om te zetten in positieve
opmerkingen.
Zeg bijvoorbeeld
 tegen een partner met een alcoholverslaving:
niet: ‘Ik vind het vervelend als je drinkt.’
maar: ‘Ik vind het fijn om bij je te zijn als je nuchter bent.’
 tegen een vriendin met een depressie:
niet: ‘Waarom zie en hoor ik je bijna nooit meer?’
maar: ‘Ik mis je en ik zou graag vaker samen iets willen doen.
Zullen we één keer per week samen een wandeling maken?’
 tegen een dochter met ADD:
niet: ‘Jeetje, wat maak je er weer een gigantische bende van.
Nu heb je alweer vijf aanmaningen!’
maar: ‘Ik vind het erg mooi om te zien dat je je eigen
administratie wilt bijhouden, maar ik zie dat je daarin vastloopt.
Wat heb je nodig om alles weer op de rit te krijgen? Kan ik iets
voor je betekenen? Of vind je het fijn als ik er samen met jou
hulp bij zoek?’

tegen een lichamelijk beperkte partner met een verslaving:
niet: ‘Zit je nou alweer met die rare puzzels? Ga eens wat
nuttigs doen!’
maar: ‘Fijn dat je iets hebt waar je ontspannen van wordt. Ik
zou het leuk vinden om ook samen iets te doen. Heb je zin en
energie om straks samen even naar buiten te gaan?’
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Handige communicatietheorieën
Het is vaak erg moeilijk om in bepaalde situaties op een rustige
manier te reageren of te communiceren. De volgende
communicatietheorieën kunnen helpen om de rust te bewaren. Er
zijn natuurlijk heel veel manieren die goed werken. Dit is er één die
mij erg aanspreekt, vooral omdat ik er (als beelddenker) meteen een
plaatje bij heb.
Transactionele Analyse
Transactionele Analyse, kortweg TA, is een praktische theorie over
gedrag en communicatie. De modellen en begrippen zijn bruikbaar
als u uzelf beter wilt begrijpen en effectiever wilt omgaan en
communiceren met anderen.
Het basismodel bestaat uit drie gestapelde bollen: de drie egotoestanden Ouder – Volwassene – Kind. Het zijn de drie posities van
waaruit we reageren.
Elke ego-positie kent een typerend gedragspatroon van voelen,
denken en ervaren van onze omgeving.
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Afbeelding 1: Het basismodel: de drie ego-posities

Ouder
De ego-positie Ouder bepaalt voor een deel ons gedrag. De
manieren van onze ouders en andere belangrijke mensen uit onze
jeugd zijn een voorbeeld. Hun normen en waarden staan in ons
brein gegrift.
Volwassene
Vanuit de ego-positie Volwassene denken, voelen en handelen we in
het hier en nu, zonder ballast uit het verleden. De volwassene kiest
voor autonoom gedrag zonder automatische reflexen die bij de
situatie passen en neemt daar verantwoordelijkheid voor.
Kind
De ego-toestand Kind wordt gevoed met ervaringen en
interpretaties uit de kindertijd. In ons brein is ingesleten gedrag uit
die tijd opgeslagen.
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Iedereen handelt vanuit deze drie ego-posities. Op elk moment van
de dag zitten we in één van de posities; we wisselen meerdere keren
per dag van positie.
Vijf manieren van communiceren
De TA gaat er vanuit dat we de keus hebben uit vijf manieren van
communiceren. Elke manier heeft zowel positieve als negatieve
kanten. In de interactie met anderen kunnen we altijd kiezen vanuit
welke ego-positie we reageren. De keuze bepaalt voor een groot
deel het vervolg van de communicatie.
Uw manier van communiceren heeft een bepaald effect op de
ander. Wat u doet en zegt triggert iets bij uw gesprekspartner, die
vervolgens óók weer reageert vanuit één van de ego-posities.
Hoe beter u in staat bent patronen in uw eigen gedrag te
herkennen, hoe effectiever de communicatie is.
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Kijkt u naar de communicatie, dan is het ego-model uit te breiden
naar het ‘Functionele model’. In de volgende afbeelding wordt dit
model toegelicht.

Afbeelding 2: Functionele model van ego-toestanden
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Gedragsverandering, hoe werkt dat?
In mijn eigen situaties heb ik veel (gehad) aan de verandercirkel van
Prochaska en Diclemente.
Cirkel van verandering van Prochaska en Diclemente
Deze cirkel van verandering laat zien dat een veranderingsproces
verschillende fasen kent.

Afbeelding 3: Cirkel van verandering van Prochaska en Diclemente

De verandercirkel deed me inzien dat ik veel te vaak en veel te veel
verwachtte van mijn naaste. De cirkel maakte me ervan bewust dat
wij allemaal ons eigen veranderingsproces doormaken en dat dit
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proces vrijwel nooit gelijk verloopt. Nu ik daarmee rekening houd,
heb ik minder verwachtingen en is er meer rust. Weten dat mijn
zoon bijvoorbeeld in fase 3 zit en ik op dat moment in fase 6, maakt
dat ik beter kan loslaten. Het lukt me beter om met de stroom mee
te gaan in plaats van er tegen in.
Om iemand te ondersteunen bij verandering, is het belangrijk om te
zoeken naar redenen om het gedrag te veranderen.
Tegelijkertijd is het ook belangrijk om rekening te houden met de
fase van verandering waarin de ander zit en daarbij aan te sluiten.
Gedragsverandering is een circulair proces
Het is goed om te bedenken dat gedragsverandering geen lineair
proces is met een duidelijk begin- en een eindpunt, maar een
circulair proces. Tijdens iedere fase kan iemand terugvallen in een
vorige fase of in oud gedrag. Veranderen is dikwijls twee stappen
vooruit en één stap achteruit. Het is van belang de stappen niet te
snel te willen doorlopen.
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Nuttige websites

















adfstichting.nl (voor angst-, dwang- en fobieklachten)
al-anon.nl (zelfhulporganisatie voor familie en naasten van
mensen met een alcoholprobleem)
autisme.nl (belangenvereniging voor mensen met autisme en
hun naasten)
balansdigitaal.nl (onder andere ADHD en dyslexie)
depressiecentrum.nl (voor mensen met een depressie en hun
naasten)
depressievereniging.nl (voor mensen met een depressie en hun
naasten)
dwangindezorg.nl (informatie over dwang in de zorg, voor
cliënten, naasten en professionals)
fasstichting.nl (informatie over het foetaal alcohol syndroom)
helpmijndierbareisverslaafd.nl (platform voor hulp aan naasten
van verslaafden, ook telefonische advieslijn)
hetverdwenenzelf.org (herstellen van emotionele en psychische
mishandeling)
hulpinbeeld.nl (geeft verwijzers en zorgaanbieders inzicht in de
actuele beschikbaarheid van zorg)
labyrinth-in-perspectief.nl (voor psychiatrische en psychische
problemen)
lsfvp.nl (landelijke stichting familievertrouwenspersonen)
stichtingborderline.nl (behartigt belangen van mensen met
borderline stoornis, ook informatie voor naasten)
stichtingnaast.nl (hulpaanbod voor de familie en naasten van
verslaafden)
trimbos.nl (kennis over geestelijke gezondheid en het
(voorkomen van) gebruik van tabak, alcohol en drugs met als
doel de kwaliteit van leven te bevorderen)
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verslaafdaanjou.nl (steun- en informatiepunt voor naasten van
verslaafden)
vmdb.nl (voor manisch depressieve stoornis en betrokkenen)
weet.info (voor en door mensen met een eetstoornis)
ypsilon.org (voor familie van mensen met psychose
gevoeligheid)
zorgboeren.nl (geeft informatie over zorgboerderijen in
Nederland)
zorgkaartnederland.nl (biedt informatie om te kunnen kiezen
voor een zorgverlener die het beste past)

Overige interessante websites









familiealsbondgenoot.nl (ervaringskennis van familie en
patiënten verbinden met professionele kennis)
familievan.nl (hulp voor familie, vrienden en kennissen van
mensen met psychische problemen)
kopstoring.nl (voor jongeren van ouders met psychische- of
verslavingsproblemen)
mezzo.nl (voor iedereen die zorgt voor een naaste)
mhfa.nl (cursus eerste hulp bij psychische problemen)
zorgwijzer (kennisdossier ggz-beleid in Nederland)
wijzijnmind.nl (voorkomen van psychische problemen mensen
die hiermee te maken hebben ondersteunen)
113.nl (hulp bij zelfmoordgedachten)
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Mogelijke ondersteuning







Huisarts of POH bij huisarts
Sociaal wijkteam
Stichting MEE & De Wering (Noord-Holland)
Psycholoog/psychiater
Alternatieve ondersteuning
LSFVP (Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen)

Meer voorbeelden van ondersteuning in Zuid-Holland
 Zelfregiecentrum Leiden
 Lumen
 De Brug, Katwijk
 Reakt, meerdere locaties
 Steunpunt Mantelzorg Zuid
 Mezzo (landelijk)
 Careyn
 Den Haag Mantelzorg
 Florence
 PEP
Meer voorbeelden van ondersteuning in Noord-Holland
 Reakt, meerdere locaties
 24uursloket Alkmaar
 Mantelzorgcentrum Noord-Holland
 Respijthuis, Alkmaar
 Stichting MEE & De Wering
 Stichting Niko
 RCO De Hoofdzaak
 Vrijwilligerscentrale regio Alkmaar
 Mezzo (landelijk)
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Mantelaar

TIP: Kies vooral de ondersteuning die bij u past en waarbij u het
gevoel heeft dat iemand naast u staat.
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Leestips
Ik heb een aantal boeken op een rijtje gezet waarvan ik er zelf een
paar heb gelezen en waarvan een aantal zijn getipt door andere
familie en naasten en collega’s:
Een verslaving in huis, zelfhulpboek voor naastbetrokkenen
Auteur: Robert j. Meyers, B.L. Wolfe
Nikolaj
Auteur: Ellen Tijsinger
Moederen met autisme
Auteur: Sigrid Landman
Pappie’s kleine meid slaapt op straat
Auteur: Stephanie-Joy Eerhart
Moeder op afstand
Auteur: Inge Ketelaar-Blokpoel
Ik ben Loïs en ik drink niet meer
Auteur: Loïs Bisschop
Mafkezen en het Asperger-syndroom
Auteur: Luke Jackson
Dit is autisme
Auteur: Colette de Bruin
Manisch-depressief
Auteur: Pascal Sienaert
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Leven met kanker
Auteur: H. Van De Wiel
Boom Hulpboek – Leven met een lichamelijke beperking
Auteur: Nadia Garnefski
Mantelzorgers en dementie
Auteur: Kristel Richters
Jonge mantelzorgers en hun zorgverantwoordelijkheid voor naaste
familieleden
Auteur: Gert Evers
Handboek voor mantelzorgers
Auteur: C. van den Kommer
Met liefde zorgen
Auteur: Marije Vermaas
Je staat er niet alleen voor
Auteur: J. Belder
Verslaafd aan de verslaafde
Auteur: J. Den Bakker
Leven met een alcoholprobleem
Auteur: Jolien Fox, Mieke Zinn
Het blijven toch je ouders
Auteur: M. Engelbertink, R. den Ouden
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De verslaving voorbij
Auteur: Jan Geurtz
Verslaafd aan liefde
Auteur: Jan Geurtz
Moeiteloos jezelf zijn
Auteur: Vera Helleman
Differently Wired
Auteur: Deborah Reber
Zondagskind
Auteur: Judith Visser
De Borderline-dans
Auteur: Anthony Walker
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Informatieavonden, cursussen en
zelfhulpgroepen bij
Brijder Verslavingszorg, PsyQ en i-psy

Bij Brijder Verslavingszorg:
 Informatieavonden over diverse onderwerpen
 Informatieavonden ‘Omgaan met iemand die te veel alcohol
drinkt’
 Voorlichtingsavonden ‘Alcohol en drugs’
 Cursus ‘Help, mijn kind kan niet zonder!’
 Webinars
 Adviesgesprekken
 KOPP/KVO (doe- en praatgroep voor kinderen van verslaafde
ouders)
 Zelfhulpgroepen
Wat Brijder aan ondersteuning biedt, kunt u ook vinden op de
website: https://www.brijder.nl/voor-wie/familie-naasten.
Op de site staan ook locaties, dagen en tijden vermeld.
Bij PsyQ:
PsyQ is een samenwerkingsverband van vier ggz-instellingen: Lentis,
MET ggz, Mondriaan en Parnassia Groep.
Het behandelaanbod voor familie en naasten en
opvoedingsondersteuning verschilt per PsyQ-partner. Voor meer
informatie over alle mogelijkheden, kunt u contact opnemen met de
PsyQ-partner onder wie uw vestiging valt:
 Lentis

33





MET ggz
Mondriaan
Parnassia Groep.

Bij i-psy:
I-psy werkt al nauw samen met familie en naasten tijdens de
behandelingen. Op de site van i-psy kunt u lezen hoe zij dit doen.
Daarnaast kunt u bij alle drie bedrijven indien nodig gebruikmaken
van:
 familieraad;
 familievertrouwenspersoon;
 familie-ervaringsdeskundigheid;
 familieklachtrecht;
 familiebijeenkomsten;
 familieorganisaties.

Contactgegevens
Brijder Preventie: preventie@brijder.nl
PsyQ: informatie@psyq.nl
I-psy: info@i-psy.nl
Landelijke Stichting Familie Vertrouwenspersonen: info@lsfvp.nl

N.B.: Vraag naar een familie-ervaringsdeskundige of naar familie- en
naastenondersteuning binnen de organisatie waar uw naaste zorg
krijgt.
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