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Coronajaar 2021
In 2021 waren er nog maatregelen van kracht wegens de corona pandemie.
Verschil met 2020 was dat de Buitenveldertgroepen inmiddels ruimschoots ervaring hadden
opgedaan hoe met deze situatie om te gaan.
Anderzijds viel de duur en het steeds wisselende karakter van de maatregelen sommigen soms
wel zwaar. Wegens deze uitzonderlijke omstandigheden in 2021 heeft ons verslag ook dit jaar
een andere indeling dan u eerder van ons gewend was. Omdat alle Buitenveldertgroepen in
2021 te maken hadden met de soms sterk wisselende maatregelen rondom corona beschrijven
wij op pagina 4 t/m 49 de gevolgen daarvan, hoe we ermee zijn omgegaan, en welk aanbod er
ook in weer 2021 was, waar en wanneer dat nodig was, in de plaats van of naast de fysieke
groepsgesprekken in de Buitenveldertgroepen. Na deze uitgebreide verslaglegging vindt u het
gebruikelijke jaarverslag inclusief de verdere details uit de Buitenveldertgroepen per plaats.
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Inleiding
Ook 2021 was voor de vrijwilligers en bezoekers van de Buitenveldertgroepen een uitermate
merkwaardig jaar, zoals voor iedereen. De situatie van voortgaande en soms zeer sterk
wisselende coronamaatregelen bracht, voor iedereen allerlei soms zeer intense leerervaringen
met zich mee die voor sommigen positief uitpakten doordat ze merkten dat ze zelfs in deze
periode geen extra zucht ondervonden, en nuchter en clean, zonder uitglijders of terugval in
herstel hebben kunnen blijven, terwijl het voor anderen, bijvoorbeeld door isolement of oude
trauma’s een hele lastige periode was, en in een enkel geval helaas trigger tot een uitglijder, of
terugval. Maar door dit te delen in de groep en actief deel te blijven nemen aan de wekelijkse
groepsgesprekken online en/of offline, individuele peersupport te vragen in de appgroep of
persoonlijk via WhatsApp, mail, telefonisch, beeldbellen of door individuele ontmoetingen
naast de groepsbijeenkomsten, wisten vrijwel alle deelnemers zonder al te veel schade en
algehele terugval in de verslaving hun herstelweg weer te vinden. Een enkeling lukte dit niet,
isoleerde zich helemaal waardoor wij, naasten, hulpverleners of bevoegde instanties op een
gegeven moment ons geen beeld meer konden vormen van iemands toestand. Dat leidde in die
sporadische gevallen tot langduriger terugval en in een enkel uniek geval tot de dood. Dat is
een keiharde constatering, maar we weten uit eigen ervaring dat verslaving een chronische
aandoening is als je niet in herstel blijft, en dan ook progressief en dodelijk kan zijn. En we
weten dat, ondanks alles wat we eraan doen en hoe we ook meeleven en de ruimte geven aan
iedereen om gebruik te maken van ons aanbod, niet iedereen het redt te winnen van de enorme
destructieve kracht die er in verslaving schuilt. Dat is enerzijds voor nieuwkomers vaak een
enorme schok, waarbij we er op letten kalm, mild, positief, en op het herstel gericht te blijven
door erop te wijzen dat de overgrote meerderheid van onze bezoekers het juist wél redt.
Anderzijds is het ook een ernstige waarschuwing de enorme kracht van de verslaving niet te
onderschatten. En dat we als Buitenveldertgroep ook niet een willekeurig praatgroepje zijn,
een gezelligheidsclubje, vriendengroep of een soort hobby. Nee; Buitenveldertgroepen zijn
herstelgroepen waar heel serieus gewerkt wordt aan herstel van verslaving, dwangmatigheid,
verslavingsgevoeligheid. Groepen waar elke week onderwerpen aan bod komen die een rol
spelen bij dat herstel, en dus pijnlijk kunnen zijn en diepgaand, maar daardoor ook helend en
zingevend.
Wanneer je kwetsbaar bent door verslavingsgevoeligheid en eventuele andere mentale,
emotionele, fysieke en/of sociale factoren is het in tijden van een pandemie, die plotselinge en
grote veranderingen met zich meebrengt die grote impact hebben op het dagelijks leven, éxtra
belangrijk je door anderen gehoord te weten in het uiten van je problemen, worstelingen,
vragen en oplossingen, en ook anderen daarover in alle rust te kunnen horen spreken vanuit
hun eigen ervaringen.
En dat ondanks de uitzonderlijke omstandigheden vooral in een veilige setting (zowel online
als offline). In een omgeving van lotgenoten die vanuit eigen ervaring peersupporters zijn. Dat
gebeurt in de Buitenveldertgroepen al 40 jaar in wekelijkse groepsgesprekken op basis van
onze gespreksregels.
Vanaf maart 2020 werd het plotseling, door het uitbreken van de pandemie, noodzakelijk met
onmiddellijke ingang alternatieven te bieden voor de groepsgesprekken op de locaties.
Ook in 2021 bleef dat noodzakelijk door steeds wisselende corona maatregelen, lockdowns,
tijdelijke sluiting van locaties waar we de groepsgesprekken houden, beperking in het aantal
deelnemers per groepsgesprek in een beperkte binnenruimte (anderhalve meter), verbod op
samenscholing en avondklok. Ook in 2021 durfde, net als in 2020, bovendien een deel van
onze bezoekers het niet aan deel te nemen aan fysieke groepsgesprekken in perioden dat die
beschikbaar waren, bijvoorbeeld omdat zij of iemand in de omgeving behoren tot de
risicogroep wat betreft gevoeligheid voor corona en kans op een fataal verloop van deze
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ziekte na een besmetting. Alle snel en regelmatig veranderende omstandigheden vroegen ook
in 2021 veel flexibiliteit, creativiteit, snel schakelen, en extra inzet van onze vrijwilligers om
op verschillende manieren het aanbod voor bezoekers langs alternatieve wegen te handhaven.
Daarbij uiteraard lettend op zowel de behoeften als mogelijkheden en beperkingen van de
bezoekers. Niet iedereen is in staat tot en/of voelt zich thuis in digitale alternatieven zoals
WhatsApp en Zoom voor contacten en groepsgesprekken met lotgenoten. Sommigen mensen
hebben bijvoorbeeld duidelijk voorkeur voor telefonisch contact met de gespreksleider en/of
contactpersoon van de groep en/of met andere bezoekers van hun groep. Of ze gaan liever op
anderhalve meter afstand wandelen met een lotgenoot of een paar lotgenoten (afhankelijk van
wat op dat moment is toegestaan), of ze gaan liever bij elkaar op bezoek op een veilige wijze.
Maar we hebben gemerkt dat er ook een groep deelnemers is die wegens allerlei verschillende
redenen juist graag blijvend gebruik wil maken van de mogelijkheid van een wekelijks online
groepsgesprek. Die mogelijkheid hebben we in 2021 blijvend toegevoegd aan ons aanbod, en
willen dat ook post-corona zo houden, omdat we merken dat hier echt behoefte aan is en het
goed werkt door toepassing van onze gespreksregels, die groepsgesprekken via Zoom rustig
en overzichtelijk houden voor iedereen.
Ook in 2021 werden de volgende mogelijkheden en alternatieven voor groepsgesprekken op
locatie aangeboden, en werden actuele beperkingen, mogelijkheden en alternatieven per groep
steeds op onze website geplaatst:
● De gebruikelijke fysieke bijeenkomsten en groepsgesprekken wanneer en waar dat ook
maar enigszins mogelijk is, met inachtneming van de coronaregels en rekening houdende met
bezoekers die hier niet aan durven deelnemen door het besmettingsgevaar. Denk daarbij ook
aan de eigen ervaringen met een coronabesmetting en het herstel daarvan (waar een aantal van
onze gespreksleiders en bezoekers van de groepen helaas ook al mee te maken hebben gehad),
of dergelijke ervaringen van mensen in de nabije omgeving, maar ook aan lokale uitbraken op
locaties of in de plaatsen waar de groepen normaliter fysiek bijeenkomen. En natuurlijk het
eventueel behoren tot een risicogroep. Gelukkig zijn onze gespreksleiders en deelnemers die
getroffen werden door corona allemaal hersteld of herstellende, deels met (redelijk) gemak,
maar deels ook na een moeizaam en langdurig herstel dat nog steeds gaande is.
● Alternatieve fysieke groepsgesprekken: wanneer de vertrouwde locatie een beperkt aantal
bezoekers toelaat voor een groepsgesprek vraagt de gespreksleider de bezoekers zich vooraf
aan te melden voor deelname en wordt dat op de website ook aan nieuwe bezoekers gevraagd.
Hoewel dat totaal niet onze voorkeur heeft, wegens de laagdrempeligheid en wat er normaal
gesproken op onze website staat: “Welkom zonder aanmelden.” Onze bezoekers ervaren vaak
al genoeg schaamte en schroom de bijeenkomsten te bezoeken, en het is belangrijk dat ze er
zeker van kunnen zijn de groepsgesprekken vrijelijk en anoniem te kunnen bezoeken. Door de
noodzaak zich aan te melden kan dit een enkeling weerhouden, maar de meeste bezoekers en
nieuwe belangstellenden begrijpen dat het alleen maar gaat om de anderhalve meter regel en
dus om het aantal bezoekers. Een enkeling zoekt echter om die reden toch (eerst) langs andere
wegen contact (via het gratis 0800-nummer, via website, of door de contactpersoon van de
groep te bellen), waardoor ze langs die weg geholpen kunnen worden en er al snel voldoende
vertrouwen ontstaat om alsnog de fysieke bijeenkomsten te bezoeken, ondanks de noodzaak
tot aanmelding in deze coronaperiode. In voorjaar, zomer en herfst van 2020 zijn ook fysieke
groepsgesprekken op diverse locaties in de buitenlucht gehouden, omdat daar het gevaar op
besmetting veel kleiner is dan binnen, uiteraard met inachtneming van de anderhalve meter
regel. Daarbij kan het echter een probleem zijn een goede plek te vinden die mensen anoniem
kunnen bezoeken, en waar ze zich veilig voelen, vooral ook met het oog op het eventueel door
derden ongewenst gezien worden in een groep die ze nu juist anoniem willen bezoeken.
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● Alternatieve fysieke ontmoetingen: gespreksleider/contactpersoon of andere vrijwilliger
bezoekt mensen die daar behoefte aan hebben bij hen thuis of op een neutrale locatie, of
bezoekers ontmoeten elkaar in tweetallen of drietallen (afhankelijk van wat op dat moment
toegestaan is binnen de regels).
● Telefonische contacten: de gespreksleider/contactpersoon van een groep belt degenen die
daaraan behoefte hebben regelmatig op, om te vragen hoe het met ze gaat, in gesprek te gaan
over hun toestand en eventuele vragen en andere behoeften. En/of de bezoekers bellen uit
zichzelf de gespreksleider/contactpersoon. En/of bezoekers bellen elkaar onderling.
● Gratis 0800-nummer:
Zowel vaste als onregelmatige deelnemers en nieuwe belangstellenden kunnen altijd gratis en
anoniem bellen met ons 0800-nummer. Dat nummer kunnen mensen dus ook bellen als ze
geen beltegoed hebben.
Al deze alternatieve fysieke ontmoetingen en telefonische contacten blijken erg belangrijk
voor de mensen die zich daar prettiger bij voelen dan bij online contacten. Dat kan zijn omdat
ze er bewust voor kiezen niet teveel op de digitale snelweg bezig te zijn: er komen ook steeds
meer mensen naar onze groepen die niet verslaafd zijn aan online gamen, gokken of porno,
maar wél aan social media, YouTube, Netflix, et cetera. Maar er zijn ook mensen die een
drempel en/of weerstand ervaren bij deelname aan appgroepen, mensen die in online contact
belangrijke zaken missen zoals lichaamstaal, direct oogcontact, de vrijheid zelf te bepalen in
welke richting en naar wie of wat je wilt kijken, en niet het gevoel hebben letterlijk steeds ‘in
beeld te zijn’. En er zijn belangstellenden die de digitale vaardigheden ontberen om deel te
nemen. Daarbij staan gespreksleiders altijd klaar om deelnemers die technische problemen
ervaren, maar wel willen meedoen, te helpen waardoor een deel van de mensen ontdekt dat de
online tools misschien toch niet zo enorm ingewikkeld zijn en/of vervreemdend werken als ze
dachten. Maar dan blijft er nog altijd een duidelijke groep belangstellenden over die echt niet
online durft of wil gaan of het echt niet prettig vindt. Door hen worden de alternatieve fysieke
ontmoetingen en of een goed telefoongesprek heel erg gewaardeerd. We blijven er daarom
tijdens de pandemie steeds goed op letten dat we er niet van uitgaan dat al onze deelnemers en
belangstellenden hun weg in de digitale wereld wel kunnen of willen vinden en zijn ons ervan
bewust dat de vanzelfsprekendheid waarmee veel organisaties veel en soms alles nu online
doen en daar al hun activiteiten voortzetten zeker niet geschikt is voor onze hele doelgroep!
Voor het overigens steeds groeiende en vooral jongere deel van onze belangstellenden zijn de
online alternatieven echter juist weer van groot belang, dus is dat aanbod in 2021 gehandhaafd
en ook als alle coronamaatregelen opgeheven zijn zullen we dat zo houden omdat het in een
blijvende behoefte blijkt te voorzien door de voortgaande digitalisering van de samenleving:
● WhatsApp contacten: Via een appgroep waaraan mensen kunnen deelnemen worden ze op
de hoogte gehouden van de mogelijkheden tot fysieke en/of online groepsgesprekken op dat
moment, onder de dan geldende landelijke, en eventueel afwijkende lokale maatregelen, en/of
de situatie op de locatie van een groep. Ze krijgen ook informatie over het mogelijk aantal
deelnemers en andere praktische zaken aangaande de Buitenveldertgroep. Maar ook kunnen
deelnemers langs deze weg uiten of ze behoefte hebben aan telefonisch contact of appcontact
met één van de andere deelnemers, welk gesprek zich dan privé kan voorzetten. Uiteraard
gelden ook in de appgroep onze gespreksregels, namelijk dat je alleen contact mag zoeken
met iemand wanneer deze aangeeft daarvoor open te staan. Er zijn namelijk ook deelnemers
die in de appgroep zitten zuiver en alleen voor de mededelingen aangaande de groep.
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De moderator van de groepsapp houdt daarom ook goed in de gaten dat alle deelnemers elkaar
met respect behandelen, en dat de sfeer niet het karakter krijgt van een chatbox met allerlei
niet ter zake doende onderwerpen en linkjes/foto’s/filmpjes die daar worden gedeeld, of dat er
discussies ontstaan en mensen elkaar ongevraagd advies gaan geven of bekritiseren.
Want juist online kan dat snel uit de hand lopen omdat de appgroep dan én te druk wordt én
onveilig. Sommige mensen kunnen online (nog) impulsiever reageren en/of sneller gekwetst
zijn dan ‘in real life’ omdat platte tekst keihard kan overkomen. En herstel van verslaving is
juist onder andere gericht op het leren rustig, bedachtzaam, genuanceerd en puur vanuit je
eigen ervaring en beleving te reageren na overweging, in plaats van direct ‘ergens bovenop te
springen’ of je metéén terug te trekken. Helemaal niet reageren is soms ook een werkwijze die
helpend kan zijn omdat je dan geen olie op het vuur gooit. Maar dat vindt niet iedereen
makkelijk. Hoe dan ook: bij het ontbreken van lichaamstaal, toonzetting, sfeer en context mist
er veel in het online contact, dat er in het echte leven wél allemaal is en daarmee houden we
dan ook terdege rekening.
● Beeldbellen: Sommige mensen willen elkaar niet alleen graag horen of lezen maar ook zien
en geven dus de voorkeur aan beeldbellen via WhatsApp, Skype of Facetime.
● Wekelijkse online groepsgesprekken (meestal via Zoom) op basis onze gespreksregels
Als alternatief voor alle bovenstaande mogelijkheden is er in sommige groepen bij een groter
of kleiner deel van de deelnemers uit diverse plaatsen gedurende een kortere of inmiddels ook
langere periode grote belangstelling voor en behoefte aan wekelijkse online groepsgesprekken
(meestal via Zoom). Uiteraard op basis van onze gespreksregels. Soms zijn er zelfs mensen
die dit momenteel, of misschien in de toekomst ook wel, überhaupt beter toegankelijk vinden
dan de fysieke groepsgesprekken, omdat de online bijeenkomsten niet zijn gebonden aan een
locatie en geen reistijd vragen. Daarom zorgen we er voor dat er voor die doelgroep een
mogelijkheid is deel te nemen aan een online groepsgesprek, ook al zal dat niet altijd in een
initiatief uit de eigen omgeving zijn – wat natuurlijk online ook niet nodig is.
In de coronajaren 2020 en 2021 is het alle gespreksleiders en vrijwilligers gezamenlijk gelukt
het aanbod van de Buitenveldertgroepen in de vorm van offline en online groepsgesprekken,
groepsapps en individuele peer support op diverse manieren te waarborgen en uit te breiden,
zowel voor alle oude en nieuwe deelnemers ondanks de steeds wisselende omstandigheden en
beperkende maatregelen. Er is vooral ingezet op zoveel als mogelijk fysieke bijeenkomsten op
anderhalve meter, liefst op de bekende en vertrouwde locaties, omdat onze bezoekers daar
vaak grote waarde aan hechten. Desnoods met beperking van aantal deelnemers en meerdere
(parallelle) bijeenkomsten, en/of daarnaast ook online groepsgesprekken. In sommige
gevallen was het kortere of langere tijd nodig geheel online in contact te blijven door online
groepsgesprekken en/of telefonische en/of WhatsApp contacten. Maar altijd was het mogelijk
voor iedereen met elkaar in contact te blijven, het gehele jaar door, zonder onderbreking. Er is
daartoe dus vooral gebruik gemaakt van (buiten)locaties, telefoon, mail, website, WhatsApp,
en Zoom. Microsoft Teams en Google Meet zijn ook geprobeerd in diverse groepen, maar die
tools bleken voor de meeste bezoekers niet zo goed en prettig te werken als Zoom. Er zijn in
de pers vragen gesteld of Zoom de cybersecurity wel 100% op orde heeft maar wij hebben er
gelukkig nooit ellende mee gehad en nog nooit zijn deelnemers daarom afgehaakt.
De laatste tijd zijn er ook enige vragen rondom de toekomstige privacy van WhatsApp omdat
eigenaar Facebook de gebruikersvoorwaarden zodanig wil aanpassen dat ze ook daar reclame
kunnen dumpen, en wie weet, gegevens over onze voorkeuren en dergelijke gebruiken, want
Facebook staat er bepaald niet bekend om zich altijd aan alle privacyregels te houden. Maar
vooralsnog zullen ze zich in Nederland aan Europese wetgeving moeten houden. Maar het is
voor steeds meer mensen al wél aanleiding vast over te gaan naar alternatieve apps als Signal
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of Telegram. Wanneer je dat doet, en meteen toegang geeft tot je adressenbestand, kun je
vanzelf zien welke van je contacten ook van die apps gebruik maken. We zullen dus geen
contacten verliezen die stoppen met WhatsApp. Mocht dit alles op een gegeven moment gaan
betekenen dat onze bezoekers (ook) een appgroep via Signal of Telegram willen, dan gaan de
gespreksleiders en groepen weer kijken hoe dan het beste te handelen. Maar voorlopig werkt
ons huidige arsenaal aan contactmogelijkheden goed voor alle groepen. We blijven dus echter
wel steeds in de gaten houden of de wensen en behoeften van onze bezoekers veranderen, ook
online. Regelmatig checken we daartoe ook de beste videoconferentie programma’s van dit
moment op onafhankelijke sites die dit bijhouden, zoals global.techradar.com (zie p 27/28/29)
Al met al zal door bovenstaande duidelijk zijn dat wij ons aanbod hebben aangepast aan en
verbreed door de situatie die ook in 2021 door de coronamaatregelen bestond. De vrijwilligers
is het gelukt langs de verschillende wegen contact te houden met de bezoekers van de groepen
en nieuwe belangstellenden. Hoewel er helaas dus, zoals eerder beschreven, ook een enkeling
is die zich door de plotselinge sterk beperkende maatregelen en de lockdowns helemaal in
isolement heeft teruggetrokken. Plotselinge ingrijpende veranderingen en het verminderen
van de mogelijkheden tot contact kunnen leiden tot toenemende gevoelens van eenzaamheid
en isolement, die sommigen niet meer zelf weten te doorbreken en ook niet door vrijwilligers
en andere deelnemers uit de groep laten doorbreken. Dan kunnen die omstandigheden en
gevoelens een valkuil c.q. ‘excuus’ voor een terugval vormen als je niet alert blijft en je niet
uit bij, en steun zoekt bij peersupporters en/of hulpverleners. Als je als vrijwilliger diverse
malen pogingen onderneemt om in contact te komen maar diegene houdt zich onbereikbaar en
reageert nergens op, dan zijn onze mogelijkheden op een gegeven moment uiteraard helaas
uitgeput. Zelfs voor outreachende zorg is het in zo’n geval, zeker in deze periode, erg moeilijk
iemand te bereiken zolang die geen waarneembaar of opgemerkt gevaar vormt voor zichzelf
of zijn/haar omgeving en geen signalen geeft dat het niet goed gaat. Juist door schaamte is het
meestal heel erg moeilijk signalen te geven als je gevangen zit in de greep van verslaving, die,
hoe onbegrijpelijk vaak ook voor buitenstaanders, zo ongelofelijk sterk is dat het onmogelijk
lijkt er ooit nog uit te komen wanneer je daarin vast zit. Dat weten al onze deelnemers, maar
soms staan ook wij dan machteloos en ontdek je pas achteraf dat iemand wel degelijk een stil
gevaar voor zichzelf was, omdat hij/zij zich volkomen afsloot voor de buitenwereld. Dat is
echter juist een stimulans ons aanbod steeds beschikbaar te houden voor wie wél naar ons
uitreikt, vaak vanuit zo’n situatie van groot isolement en grote wanhoop en kwetsbaarheid.
Veel mensen die een uitglijder of terugval meemaken weten hun weg naar ons echter gelukkig
tijdens die situatie of snel daarna weer te vinden. We zijn ervan overtuigd dat ons aanbod niet
alleen tijdens, maar zeker ook ‘post-corona’ van groot belang zal blijven omdat niet iedereen
deze zeer merkwaardige en voor velen zeer veeleisende periode goed zal zijn doorgekomen.
Er zullen juist in deze periode mensen zijn die voor het eerst van hun leven zijn vastgelopen
in een verslaving en die ons straks of later hard nodig zullen hebben. Dat merken we nu al bij
aanmeldingen. In de groepsgesprekken en andere contacten kunnen meer ervaren deelnemers
in onze groepen hun ervaringen delen over hoe zij in staat zijn stabiel te blijven, ook in deze
merkwaardige tijd: hoe ze bepaalde situaties en beperkingen juist gebruiken voor hun verder
herstel en groei. Zo bewijst de waarde van het aanbod van de Buitenveldertgroepen zich ook
in en na de coronaperiode.
Informatie over corona en alternatieven voor fysieke groepsgesprekken op onze website
Onze website hebben we steeds bijgewerkt met de laatste informatie uit de groepen over de
lokale mogelijkheden: fysieke groepen, fysieke, telefonische en online alternatieven. Op de
pagina van elke groep staat de informatie per autonome groep, en op de homepage de meer
algemene informatie die geldt voor alle groepen.
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Ter toelichting en verduidelijking beschrijven we op de volgende pagina’s wat er zoal aan bod
komt in de fysieke, telefonische en online contacten in deze coronaperiode:
● Onderwerpen in de groepsgesprekken in tijden van corona maatregelen
● Voorbeelden van online groepsgesprekken
● Voorbeelden van peersupport via mail:
1.Informatie aan nieuwe bezoekers verschaffen
2.Individuele peersupport/begeleiding
3.Doorverwijzen naar hulpverlening en/of andere vormen van peersupport
4.Vragen van derden
● Onderwerpen in de groepsgesprekken in tijden van corona maatregelen
Dit zijn onderwerpen besproken in offline en online groepsgesprekken en appgroepen:
-Hoe gaan jullie ermee om als je hoop krijgt door afnemende maatregelen en er volgt weer lockdown?
-Hoe gaan jullie om met triggers; moeilijke situaties, zoals de voortslepende corona crisis?
-Ik ben te lang te veel alleen door corona en krijg de neiging te gaan drinken. Hoe is dat voor jullie?
-Hoe is jullie verwachting aangaande herstel nu er nog geen perspectief op een einde aan de regels is?
-Het wordt zomer (2021), er gaat meer open, terrasjes trekken. Hoe is dat voor jullie?
-Ik heb mogelijk mede door corona het gevoel tijdens mijn herstel in een wachtkamer te zitten. Jullie?
-Hoe vaak heb je afgelopen week, thuiszittend door corona, aan je verslaving gedacht?
-Het gaat slecht met een naaste, mede door corona, hoe ga ik om met die pijn zonder verslaving?
-Hoe lang gaat déze lockdown nou weer duren en hoe lang kan ik zonder de offline groepsgesprekken?
-Ik heb een uitglijder gehad door deze nieuwe lockdown en voel me zó eenzaam in het schuldgevoel!!
Hoe gaan jullie om met schuldgevoelens?
-Hoe ga je mét je verslavingsgevoeligheid en zónder in de verslaving te belanden om het corona-gedoe
dat maar blijft doorgaan?
-Hoe gaan we verder als er binnenkort tijdelijk weer geen fysieke groepsgesprekken mogelijk zijn?
-Wéér een corona persconferentie! Hoe gaan jullie hiermee om?
-Hoe willen en kunnen wij verder als groep, nu er even geen fysieke bijeenkomsten meer kunnen zijn?
-Ik merk dat ik weer een beetje in een lockdown shock zit, hoe is dat voor jullie en hoe kom je eruit?
-Hoe gebruiken we de groepsapp in deze coronatijd zonder dat het daar te druk wordt?
-Doordat er zoveel wegvalt word ik erg passief en dat voelt niet goed, is dat herkenbaar? En wat dan?
-Hoe voorkomen jullie dat je meegaat in de voortgaande nieuwshype rond corona en alle maatregelen?
-Hebben jullie ook last van irritatie over alle beperkingen, en hoe verlos je jezelf daarvan?
-Ik ben erg goed in me ergeren aan van alles, vooral in deze tijden, jullie ook? En hoe stop je dat?
-Wat kan ik in de slachtofferrol schieten door alle maatregelen! Wat kan ik daartegen doen?
-Ik kan verzanden in alle informatie en complottheorieën over corona, hoe laten jullie dat los?
-Ik ben ZO ontzettend EXTRA blij met het wekelijks online groepsgesprek in lockdown, jullie ook?
-Juist nu zijn de groepsgesprekken en contacten met andere deelnemers extra belangrijk voor me!
-Ik heb er erg veel last van dat maatregelen steeds blijven veranderen, hoe gaan jullie daarmee om?
-Eerst dacht ik dat het coronagedoe snel voorbij zou zijn maar nu het langer duurt vind ik het lastiger.
-Ik kan me soms ineens erg eenzaam voelen omdat ik minder mensen zie dan voorheen, jullie ook?
-Soms krijg ik door het gedoe de neiging te denken: “Waarom zou ik nog nuchter blijven?” Jullie ook?
-Juist nu alles anders is en veel dingen meer van me vragen ben ik extra blij vrij van verslaving te zijn!
-De onzekerheid en het gebrek aan perspectief door corona vind ik soms erg lastig, jullie ook?
-Ik kan in de weerstand schieten tegen allerlei maatregelen; typisch verslavingsgedrag. Herkenbaar?
-Hoe fijn is het dat ik vóór corona allerlei oplossingen leerde in deze groep die me nu van pas komen!
-Ik vind soms dat mijn stellige mening over (corona)maatregelen érg belangrijk is, zonder relativeren.
-Hoe gaan jullie om met de feestdagen(kerst/oudjaar) in coronatijd? Ik weet niet wat ik ermee moet.
-Ik vind de feestdagen altijd al lastig om mee om te gaan, maar nu extra! Hoe doen jullie dat nuchter?
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-Heb je soms de neiging om coronaregels aan je laars te lappen en kan dat verslavingsgedrag zijn?
-Heeft alles wat rond corona speelt bij jou impact op het risico op uitglijder, terugval of verslaving?
-Ik krijg juist nu meer inzicht in mijn herstelproces en dat dit niet stopt maar verder gaat. Jullie ook?
-Wat betekent het wekelijks (offline of online) groepsgesprek voor jou, specifiek nu, in coronatijd?
-Ik ervaar gevoelens van schuld en schaamte na een terugval. Jullie ook en hoe gaan jullie ermee om?
-Ik ben met alles gestopt, niet alleen mijn middel van voorkeur. Waarom werkt dat het best?
-In coronatijd spelen er veel dingen waar ik geen grip op heb. Hoe gaan jullie daar mee om?
-Hoe/waarom werkt het groepsgesprek zo goed ook/juist nu, na langere tijd en/of na onderbrekingen?
-Heeft al het gedoe door en rondom corona veel invloed op je eigen gedrag? Kan dat een valkuil zijn?
-Moet je in deze tijd extra opletten met wie je wel of niet spreekt over je verslavingsgevoeligheid?
-Wat doe jij als je juist nu extra wordt aangesproken op je gebruik in (recent) verleden?
-Wat als je omgeving in coronatijd extra bang is voor jouw terugval en daar steeds over begint?
-Ik ben nieuw en ben benieuwd wat de Buitenveldertgroep voor jullie betekent vooral nu met corona.
-Wat is eigenlijk het probleem in deze tijd en wat zal de toekomst brengen? Ik weet ‘t niet, jullie wel?
-Ik ben bang dat deze epidemie en alle regels mijn verslaving kan triggeren, jullie ook?
-Hoe bewaren jullie de balans tussen gezonde alertheid op en angst voor besmetting door het virus?
-Hou jij je echt aan alle coronaregels die zich opstapelen of zoek je ook wel eens je eigen weg erin?
-Zijn jullie soms ook al bezig met een nieuw begin na corona of zie je geen perspectief meer?
-Waar en hoe sta je nu in het leven, vooral in deze rare tijden, nu je gestopt bent met gebruik?
-Ik ben pas net gestopt met mijn middel, hoe houden jullie dat vol, vooral in deze extreme tijden?
-Herken je dat je ook voor/na je verslaving risicogedrag vertoonde en in deze rare tijden soms ook?
-Nu, in coronatijd, speelt mijn TV-verslaving weer op. Bij jullie ook en wat doe je eraan?
-Een van mijn goede vrienden is oneerlijk, steunt me niet, valt me af. Extra pijnlijk nu. Wat nu?
-Ik loop vast in deze tijd. Kan professionele behandeling succesvol zijn? Wat is jullie ervaring?
-Door het coronagedoe heb ik even toegegeven aan mijn verslaving, hoe ga ik daar nu mee om?
-Werkt het computertijdperk verslaving niet in de hand, zeker nu bijna alles online gaat in lockdown?
-Het verlangen naar mijn middel blijft en is in deze periode sterk. Verdwijnt dat volgens jullie weer?
-Nu ik zoveel thuis moet zitten heb ik last van dwangmatige gevoelens. Jullie ook? Wat te doen?
-Hoe ga je in deze tijd om met de vraag als je bij iemand op bezoek bent ‘gezellig mee te drinken’?
-Spanningen en ruzies in huis tijdens de lockdown, hoe gaan jullie daarmee om zonder je middel?
-Door corona verandert de zo belangrijke regelmaat en structuur in mijn leven. Hoe doen jullie dat?
-Burengeluiden kunnen in deze periode van lockdown, omdat ik en zij heel veel thuis zijn, voor mij
een enorme bron van ergernis worden waar ik me obsessief op kan gaan focussen. Hebben jullie ook
last van dergelijke obsessies in deze periode en hoe ga je ermee om en laat je die los?
-Hoe ga je om met de goed bedoelde bezorgdheid van je omgeving in deze tijd? Ik heb dan snel het
gevoel dat ik verantwoording moet afleggen en dat maakt me machteloos en boos!
-Ik heb vroeger geleerd alles alleen te doen in een onveilige omgeving, waarin ik niet kon vertrouwen
op mijn opvoeders. Dat gedrag komt weer op in deze coronatijd. Gelukkig heb ik in deze groep
geleerd dat dit niet (meer) hoeft. Voor mij was het heel belangrijk te beseffen en onderkennen dat ik
niet in staat was en ben in mijn eentje uit de verslaving te komen en eruit te blijven. Hoe zijn jullie
ervaringen met de neiging en/of gedachte dat je alles alleen zou moeten of kunnen doen?
● Voorbeelden van groepsgesprekken
NB: De verschillende ervaringen van de deelnemers zijn geanonimiseerd.
●Wat heeft stoppen met de verslaving je gebracht? Ik heb zelf nog veel last van depressie nadat ik in
november 2020 ben gestopt. Jullie zijn langer abstinent dus mogelijk in een andere fase van herstel.
-Ik ben dichter bij mezelf en dus ook dichter bij anderen, ik ben blijer met mezelf en anderen. Verdere
voordelen zijn: ik heb nu een financiële buffer voor als de koelkast kapot gaat, ik ben mijn huis aan het
opknappen, ik ben afgevallen.
-Ik heb meer rust in mijn lijf en geest en ik kan meer aan.
-Ik kan meer mezelf zijn en voor mij betere, meer positieve en ook meer constructieve contacten
aangaan waarin ook ik ruimte kan en mag innemen.
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-Ik kan beter omgaan met lastige gevoelens zoals vermoeidheid, verdriet, boosheid, saaiheid, verveling
en fysieke pijn.
-Ik kan nu steeds nieuwe dingen doen die ik vroeger nooit oppakte, ik kan beter volhouden.
-Ik ontmoet veel meer leuke mensen, ik maak lange wandelingen en maak ook makkelijker spontaan
praatjes met mensen die daarvoor openstaan. En om het herstel vol te houden is het voor mij ook heel
erg belangrijk om te genieten en plezier te maken.
●Ik ben te veel alleen door corona waardoor ik de neiging heb weer te drinken, hoe doen jullie dat?
-Het contact met een eenzame agressieve viruswappie met samenzweringsgeloof raakte me, omdat ik
geen enkele ruimte kreeg voor mijn andere visie, net zoals in mijn jeugd, en ik ben benieuwd als straks
‘alles weer mag’ en veel mensen weer loos gaan, wat dit met me doet. Ik mis leuke uitjes, fysieke
groepsgesprekken, terrasjes, uit eten, concerten. Maar thuis gaan zitten drinken helpt nergens tegen.
-Ik word gek van al dat corona gedoe en alles wat niet mag en niet kan, vooral ook omdat het op mijn
werk ook nergens anders over gaat. Ik vind het juist extra lastig door en op mijn werk.
-Ik richt mij op wat wél kan: ik richt me liever op de mogelijkheden dan de beperkingen want dat
laatste vind ik zo negatief en vol zelfbeklag. Zo nodigen we regelmatig één vriend per keer tegelijk uit:
dan kun je meer de diepte in, in een gesprek. En de schilderles is gesloten, maar ik schilder nu met een
of twee vrienden samen, dat is ook leuk. Ik selecteer wat er nu wél kan.
Selecteren uit mogelijkheden geeft mij rust en focus.
-Ik ben juist dankzij corona gestopt met gebruik, omdat deze periode me noodgedwongen rust geeft
die ik blijkbaar goed kon gebruiken. Ik dacht ook altijd dat ik erg introvert was, door de drukte, maar
nu het rustiger is en ik gestopt ben met gebruik merk ik dat eigenlijk juist heel extravert ben.
-Ik vind het lastig dat alles gesloten is, de fitness, de bibliotheek, zelfs binnen tennissen mag niet
terwijl je daar zó ver van elkaar staat te spelen. Maar ook ik richt me op wat wél kan: buiten tennis,
golf spelen, thuis klussen.
-Ik mis de musea en concerten enorm omdat ik daar normaal gesproken zoveel van geniet en ik ben
ook alert erop dat er straks, als alles weer mag, een soort ‘Bevrijdingsdag’-effect ontstaat en ik mezelf
ga belonen met drank na deze periode.
-Ik ben een stille drinker, thuis, alleen. Ik mis mijn collega’s op het werk heel erg nu we allemaal
thuiswerken door corona, ik kan mezelf dan zielig gaan vinden, mede omdat er verder ook ongeveer
niks kan, en dat is een valkuil om te gaan drinken, om mezelf te ‘belonen’. Maar ik merk dat dit
uitspreken in deze groep en luisteren naar anderen me al helpt.
-Dank voor jullie inbreng, omdat ik het erg moeilijk heb, heb ik me ook aangemeld bij Rodersana.
Heeft iemand hier in de groep daar ervaring mee, en kunnen jullie me na afloop van dit gesprek
vertellen wat jullie ervaringen zijn, hoe ze daar werken? Twee deelnemers delen hun ervaringen:
-Ik geef graag grondige uitleg over hoe ik de behandeling daar heb ervaren, want dat was zeer positief.
Ik kan je ook wel vast een beetje vertellen wat de werkwijze was, en wat ik eraan heb gehad.
-Ook ik heb positieve ervaringen bij Rodersana en vertel je er na het groepsgesprek graag over.
De Zoom blijft aan voor deze drie deelnemers zodat zij verder kunnen praten over dit onderwerp.
Tevens biedt een deelnemer individuele peer support aan voor degene die aangaf het erg moeilijk te
hebben, en ze maken via WhatsApp een afspraak elkaar te ontmoeten.
●Een deelnemer deelt een gedicht in een groepsapp van de ongeveer 70 mensen die op de mailinglist
staan voor een online groepsgesprek en waaraan sommigen wekelijks, en anderen af en toe, naar hun
behoefte deelnemen:
De bron van iedere vorm van verslaving is pijn,
of beter gezegd: de weigering om die pijn te voelen.
Waar je ook aan verslaafd bent;
alcohol, drugs, sociale media, eten
of de aandacht en liefde van een persoon,
de substantie waar je verslaafd aan bent,
heeft maar één doel:
ontsnappen aan de pijn.
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●Wanneer in je herstel kun je overgaan tot het helpen van een ander die kampt met verslaving?
Bijvoorbeeld in groepen als deze, als sponsor/maatje, als ervaringswerker in de verslavingszorg, etc.
-Gespreksleider zijn in deze groep, wat ik nu ben, is voor mij al een vorm van ‘helpen’, maar ik help
ook mezelf ermee door verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf én de groep, dat helpt mijn herstel.
-Het risico van anderen helpen is voor mij mezelf nu dáárin te gaan verliezen, dáár mijn goede gevoel,
(zelf)waardering en gevoel van eigenwaarde uit gaan halen en zo opnieuw afhankelijk worden en mijn
eigen grenzen overschrijden. Of mijn eigen herstelweg projecteren op een ander en eisen gaan stellen.
-Voor mij is er een duidelijke setting nodig om iemand te helpen met herstel: beperkt in tijd en ook
qua intimiteit: al te close gedoe als maatje/sponsor kan juist averechts werken en verstikken.
-Stoppen met verslaving doe je voor jezelf: anderen helpen kun je ook maar het beste zo doen dat je er
ook jezelf mee helpt in de eerste plaats, doordat het jouw herstel versterkt. Bijvoorbeeld doordat het
structuur in je leven brengt, je weer leert afspraken na te komen, je sociale vaardigheden aanleert, je
zingeving, gezelligheid, waardering ervaart, je verbinding maakt met een ander en met jezelf in het
contact met een ander, doordat je aandacht en liefde durft te geven en te ontvangen.
-Door anderen te helpen kun je ze ook afhankelijk van jou willen maken voor jouw goede gevoel van
eigenwaarde, in plaats van zelf een gezond gevoel van eigenwaarde te gaan ontwikkelen door je eigen
onafhankelijke herstel op basis van intrinsieke in plaats van externe motivatie.
-De Buitenveldertgroep is erg gemêleerd qua fase van herstel en manier van herstellen: sommigen zijn
kort in herstel, anderen al vele jaren: dat vind ik enorm behulpzaam.
-Ik leer in deze groep op mijn eigen manier mijn eigen problemen op te lossen, en dat is precies de
hulp die ik nodig heb.
-Ik geloof dat ik een ander in wezen niet echt kan helpen, daarom heet dit ook zelfhelp. Maar ik kan
wel beschikbaar zijn, een luisterend oor bieden, en vertellen wat ik zelf heb ervaren en gedaan, en wat
ik van anderen aan oplossingen en stappen in herstel heb gehoord, geleerd en soms overgenomen.
-Ik wil graag iets met mijn levensverhaal gaan doen; delen hoe het ging en hoe ik eruit kwam, zodat ik
me nuttig kan voelen en iets kan betekenen voor anderen. Ik ben aan het onderzoeken wat voor mij de
beste setting daarvoor is.
-Gevaar van de redder uithangen is voor mij in codepency patronen terecht te komen. Ik ga dan mijn
grenzen overschrijden, vergeet zelfzorg. Voor mij is anderen willen helpen en ‘redden’ dus echt een
valkuil. Ik kan me beter richten op het helpen van mezelf, en als dat op orde is kan ik eventueel op den
duur wel zien wat ik voor anderen kan en wil betekenen op dit vlak.
Zelfzorg moet altijd op nummer één staan in dit proces.
-Vorige keer dat ik stopte wilde ik domweg ‘genezen’ en er daarna met de pet naar gooien.
Nu besef ik dat herstel blijvend is; dat ik altijd verslavingsgevoelig zal blijven en daarop dus altijd
alert zal moeten zijn. Dat vind ik best heftig. Maar ik ontdek hoe belangrijk het is en hoe goed het
werkt om door middel van deze online Buitenveldertgroep wekelijks aandacht te besteden aan het
onderhoud van alertheid op mijn verslavingsgevoeligheid, de valkuilen, het voorkomen van terugval.
Ik merk dat er zoveel ervaring in deze groep aanwezig is, ook als het gaat om vrijwilligerswerk/werk
als ervaringsdeskundige, dat het in feite al een soort netwerk is op dat terrein. Want ik wil wat ik hier
leer en mijn eigen herstel graag op den duur gaan inzetten op één of andere manier. Ik wil weer leren
verantwoordelijkheid te pakken en te dragen.
●Wat zijn de oorzaken van een terugval en hoe ga je om met een terugval?
-Ik zoek naar de demonen onder mijn terugval. Als de geest uit de fles gaat wil ik eraan werken die
geest ook weer terug in de fles te krijgen en de fles weer te sluiten. Daarvoor is het voor mij erg
belangrijk tijdens mijn herstel steeds te werken aan de onderliggende factoren. Ik moet mezelf dus
heel goed in de gaten houden en mezelf niet voor de gek houden. Daarom pak ik de achterliggende
problematiek aan als ik nuchter ben, en wacht daar niet mee tot een uitglijder of terugval.
-Voor mij is een terugval een enorm gevaarlijk punt, het is echt een heel groot risicomoment.
Tegelijkertijd helpt het totaal niet om van een terugval een drama te maken – dat maakt het namelijk
alleen maar erger en drama maken is verslavingsgedrag. Voor mij is het dus belangrijk een terugval
wél bloedserieus te nemen, zónder er een drama van te maken en dus zo nuchter mogelijk te blijven
ondanks de terugval die zelf totaal niet nuchter is.
-Ik besef mij heel goed dat het enige dat één dag mét drank oplevert is: méér drank en/of gebruik.
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Het goede spoor waarop ik zit nu ik al langer nuchter ben wordt steeds kostbaarder, want ik heb steeds
meer te verliezen als ik weer in verslaving zou vervallen. Ik verlies dan zó veel. Dat wil ik niet meer!
-Herhaling van terugvallen kan bingen worden en dat is een gebruikerspatroon – dan zit ik nog steeds
vast in de verslaving, ook al ben ik het allergrootste deel van de tijd nuchter. Daarom wil ik altijd alert
blijven op een uitglijder of een terugval, want het kán altijd gebeuren.
-Wat mij helpt is het afdraaien van de hele film van een terugval wanneer ik daar de neiging toe krijg.
Dus niet alleen het heerlijke ontspannen gevoel als ik eraan toegeef, maar óók alle ellende die volgt!
Hoe dat éne glorieuze moment van het ontkurken van de fles binnen de kortste keren omslaat in het
doordenderen in drank, veel drank. En dan alles wat daarvan het gevolg is: instabiliteit, isolement,
liegen, draaien, ziekmelden, doodziek worden, mentale, emotionele en fysieke ellende. Daarna het
moeten stoppen, het afkicken, de nuchtere pijnlijke werkelijkheid, de schaamte, de spijt en het werk
aan herstel waar ik al mee bezig was, maar wat ik nodeloos en zonder echte vreugde onderbrak.
Dat éne zogenaamd glorieuze moment is door de film die ik helemaal afdraai, tot het bittere einde, de
ingang naar alle ellende. En als ik dat voor me zie vergaat me de zucht, trek, drang meestal wel, óf ik
verlies de moed, óf ik word terstond zó nuchter dat ik iets heel anders ga doen, namelijk iets wat wél
goed voor mij en mijn omgeving is.
-Ik bezocht eens een therapiegroep tijdens een behandeling van mijn verslaving waar een aantal
mensen wekelijks kwamen maar ook eerlijk waren over een uitglijder/terugval. Anderen bleven weg
na een uitglijder/terugval uit schaamte en liepen zo weer verder vast in de verslaving. Dat helpt echt
niet. Daarom heb ik respect voor de bezoekers hier die na een uitglijder of terugval weer komen
deelnemen aan het groepsgesprek en er eerlijk over zijn en het inbrengen als onderwerp voor het
groepsgesprek, zonder dat we het onderwerp dramatiseren óf bagatelliseren.
Voor mij zelf is het belangrijk mezelf goed te trainen in mijn dagelijks leven om een uitglijder of
terugval te voorkomen. Bij mij zit dat vooral in het besef van het gevaar van overprikkeling of onderprikkeling want beiden kan ik gaan compenseren met drank: ik dronk om tot rust te komen na
overprikkeling of ik dronk om tot leven te komen tijdens onder-prikkeling.
Ik heb nu andere strategieën: ik ga weg uit een situatie waarin in overprikkeld dreig te raken: dan moet
ik echt tijdig ingrijpen. Of ik maak een rustige wandeling als ik tóch overprikkeld ben geraakt omdat
ik ergens voor mij echt niet tijdig weg kon gaan, of omdat ik het doorhad.
En ik ga erop uit als in onderprikkeld ben: een eindje fietsen, naar iemand toe voor de gezelligheid.
-Als ik een uitglijder/terugval had ging ik na afloop zorgvuldige reflecteren over de aanleiding en hoe
het zover gekomen was. Dan maakte ik een plan voor de volgende keer om het in eenzelfde soort
situatie of bij een soortgelijk gevoel niet zover te laten komen en andere, échte oplossingen te zoeken
in plaats van een uitglijder/terugval. Risicofactoren zijn voor mij bijvoorbeeld dat ik dingen begin te
vergeten omdat ik te druk ben en teveel aan mijn hoofd heb. Dan kom ik tot rust door een wandeling te
gaan maken en het is ook meteen een afleiding van een ingang tot een uitglijder of terugval.
-Mij helpt het ’t meest bij een terugval meteen aan de bel te trekken bij deelnemers van deze groep
en/of bij een behandelaar en/of weer in therapie te gaan wegens mijn angststoornis en grote neiging tot
piekeren. Voor mij is een signaal van en een risico voor een mogelijke uitglijder/terugval dat ik me
overal druk om ga maken en alles in het negatieve ga trekken uit angst.
-Bij het voorkomen van een uitglijder/terugval helpt het mij te focussen op de voordelen van het uit
gebruik blijven. Ik heb dan namelijk VRIJE tijd, tijd waarmee ik kan doen wat ik wil doen. Ik kan in
die tijd leuke dingen gaan doen!
-Ik zit pas in week 10 van mijn behandeling en heb nog geen terugval gehad, dus ik luister graag goed
naar degenen die daar wel ervaring mee hebben om daarvan te leren en zo hopelijk zelf een terugval te
voorkomen.
-Ik heb destijds zelf de rem op mijn gebruik gezet, maar dronk wel elke zondag omdat ik dacht dat ik
dat wel kon, zeker toen dat lange tijd goed ging. Maar ik voedde zo mijn verslaving. En op de lange
duur verviel ik dan ook weer in steeds meer gebruik, tot het weer dagelijks werd.
Toen ben ik in therapie gegaan en kreeg er een heel andere blik op. Ik heb daardoor een totaal ander
leven opgebouwd, met meer sport, meer sociale contacten, meer fysieke en geestelijke beweging, en ik
heb een eigen bedrijf opgebouwd. Om op die weg voort te gaan, alert te blijven, neem ik deel aan dit
groepsgesprek, want ik wil dat gebruik niet meer – dat past echt niet meer bij mij en mijn levensstijl.
Maar het zweeft soms nog wel ergens in mijn hoofd, dat gebruik, en daar wil ik alert op blijven.
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-Ik heb een idee waarvan ik weet dat het héél gevaarlijk is, maar dat tóch rondspookt in mijn hoofd:
iets in mij wil nog één keer gebruiken om die periode van gebruik bewust af te sluiten.
Mijn behandelaar zegt dat dit gewoon de verslaafde mind is die praat, maar het spookt door mijn
hoofd en kan mij er toch van overtuigen dat het een heel redelijk, rationeel, logisch en zelfs mooi idee
is om het zo nog bewust af te sluiten, dat het anders niet ‘af’ is en om nog één keer het gevoel te
ervaren zoals de eerste keer was. Maar misschien is dat een apart onderwerp voor de volgende week.
-Iemand vraagt of hij hier kort iets over mag zeggen: In mijn ervaring is de verslaafde mind niet op
zoek naar een laatste keer, maar naar de unieke ervaring van de éérste keer – maar die komt nooit meer
terug, want er is maar één eerste keer.
-Tot slot sluit de inbrenger van het onderwerp het gesprek af: Ik vond dit echt een heel waardevol
groepsgesprek dat mij enorm helpt verder te gaan met mijn herstel, in het besef dat een terugval altijd
zomaar op de loer kan liggen en dat onverschilligheid aangaande uitglijders/terugvallen, zoals ik dat
wel heb gezien bij lotgenoten, linke soep is.
Ook voor mij is de vraag belangrijk: wat gaat er schuil achter (de neiging tot) een uitglijder, een
terugval en de verslaving in bredere zin. Is het mijn karakter, mijn gedrag, zijn het mijn ervaringen in
het leven die me verslavingsgevoelig hebben gemaakt (zoals mishandeling in de jeugd). Is het mijn
neiging bij verdriet troost in de drank te zoeken, en bij plezier ‘de vreugde te verhogen door drank’?
Wat is het in mij dat ik verlang naar vlucht en verdoving?
Het gaat er dus om mezelf écht te leren kennen en zo te komen tot een besef waarin het goed is wie ik
ben zodat ik vrede kan vinden in en met mezelf, zodat ik in balans kan leven het leven goed is zoals
het is, zonder drank. Deze groepsgesprekken dragen bij aan die groei en ontwikkeling. Bedankt!
●Wat zijn jullie verwachtingen na de verslaving? Ik worstel daarmee.
-Ik ben vooral blij, opgelucht en rustig, doordat ik een jaar van de drank af ben. Het geeft mij heel veel
een nuchter leven te leiden, ook al valt het soms niet mee. Ik ben niet de voortdurend in een of andere
halleluja stemming zoals ik dat wel eens hoor van anderen. Maar dat verwacht ik ook niet van het
leven. Eigenlijk wist ik na de verslaving ook niet wat ik moest verwachten. Ik dacht eerlijk gezegd niet
eens dat ik echt zou kunnen stoppen met drinken en was dan ook helemaal gericht op stoppen en dat
volhouden. Nu dat wél blijkt te lukken, mede doordat ik elke week deelneem aan dit groepsgesprek,
veranderen er ook allerlei andere dingen in mijn leven, doordat ik me nuchter bewust ben van mezelf,
van mijn grenzen en wensen, beperkingen en mogelijkheden. Dat is mooi en fijn en valt mee.
-Zoals ik mateloos en onrealistisch was in de verslaving, zo kan ik ook mateloze en onrealistische
verwachtingen hebben voor deze periode ná de verslaving. Ik weet niet of ik voor de verslaving ook al
problemen had met inschatten van de werkelijkheid of dat dit alleen gekomen is door de drank, of dat
de drank het slechts verder heeft verstoord. Dat doet er nu ook niet meer toe. Het gaat erom dat ik me
ervan bewust ben dat ik dingen verkeerd kan inschatten. Ik kan echt veel te hoge of juist veel te lage
verwachtingen hebben. Als ik ga klussen in huis kan ik nog altijd denken: “Dat doe ik even in een
middagje”, terwijl iemand anders waarschijnlijk zou denken: “Dat zal wel twee dagen duren.”, of:
“Geen idee hoeveel tijd dit gaat nemen – ik merk het wel.” Dus als in mij een gedachte als “Dat doe ik
wel even” opkomt, dan ga ik er nog eens nuchter naar kijken, zodat ik mijn te hooggespannen of juist
te lage verwachtingen kan bijstellen voor ik ergens aan begin of voor er iets gebeurt.
-Ik heb geleerd helemaal geen verwachtingen meer te hebben, dat werkt voor mij het beste.
Want de realiteit is dat de werkelijkheid zich niks aantrekt van mijn verwachtingen.
Voor mij is het einde van de verslaving een open eind: sinds het gestopt is, is er zoveel in mijn leven
veranderd en zoveel op mijn pad gekomen waar ik in en net na de verslaving nooit op gekomen zou
zijn, wat ik dus ook totaal niet verwacht had. Zoveel nieuwe dingen en nieuwe mensen. Maar dat komt
omdat ik er nu voor open sta en in de verslaving was ik gesloten, gericht op de verslaving die boven
alles ging en alles verstoorde. Het léék alsof er heel veel gebeurde in mijn leven tijdens de verslaving:
ik werkte keihard om het geld dat ik verdiende te verbrassen aan gokken en drank. Er gebeurde ook
allerlei drama’s die op beweging leken. Maar eigenlijk gebeurde er weinig, behalve dan voortdurende
herhaling van dezelfde (zelf)destructieve patronen. Dat gaf me een vertrouwd gevoel, want in mijn
jeugd werd ik destructief behandeld en afgekeurd als een lastig jochie, een loser, een deugniet. En als
ik vast zit in verslaving bevestig ik dat beeld voor mezelf en anderen – dan ‘klopt alles weer’.
Voor mij is het veel lastiger ‘gewoon gelukkig’ te zijn, in harmonie en rust te leven, zonder de
ontladingen, roes, spanningen en leugens van een verslaving. Als ik kijk hoe ik gegroeid ben sinds de
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verslaving uit mijn leven is en blijft, zie ik achteraf dat ik eigenlijk in de wachtkamer zat tijdens de
verslaving en dat in herstel het leven, met veel vallen en opstaan, weer is gaan stromen.
Ik doe nu nuchter dingen die ik vroeger nooit durfde doen, echt als mezelf, zonder verslaving.
-Ik ben hier nieuw en vind het heel spannend, maar wil toch wel wat zeggen. (Begint zich voor te
stellen en uit zich gaandeweg steeds meer en komt helemaal los. Ook de eerlijkheid erbij: “Ik zit hier
helemaal te trillen!” waarop iemand anders zegt: “Zo herkenbaar, dat had ik ook in het begin: me
eerlijk uiten over mijn kwetsbaarheid en worstelingen met verslaving was voor mij heel spannend in
het begin, en er komt ook een soort levensenergie vrij in dat uiten.”): Ik heb eigenlijk niet zo veel last
van verwachtingen of het gevoel in de wachtkamer te zitten na de drank. Ik merk wel dat ik veel
aangenamer ben zonder drank, een veel betere partner en ouder, dat ik meer energie en geduld heb.
Afgelopen jaren was ik er vaak ook wél voor mijn omgeving, maar af en toe, zo ongeveer elk
kwartaal, ging ik helemaal loos en maakte bijna alles wat ik heb en het contact met iedereen om me
heen kapot door helemaal naar de klote te gaan – dat heeft te maken met vroeger. Daar waren
traumatische ervaringen die ik al heel jong begon weg te drinken. Maar dat ben ik nu echt helemaal
zat, want ik wil niet op straat belanden, in een opvang, ziek worden door mijn gebruik. Ik wil het leven
dat ik éigenlijk al heb, met een fijn gezin. Zonder de vernietigende klap die ik mezelf elk kwartaal
geef.
-Ik heb na 9 maanden nuchterheid echt het gevoel in een wachtkamer beland te zijn, maar ik weet niet
waarop ik zit te wachten. Het schijnt een bekend fenomeen te zijn na ongeveer 9 maanden, maar ik
heb er niks aan dat te weten – ik zit er namelijk in en dat vind ik heel erg lastig en moeilijk. Toen ik
nog dronk was er een soort spanning en spanningsopbouw in mijn leven waardoor ik mét de drank alle
balletjes in de lucht hield, zoals zorg voor gezin: mijn vrouw werkte de hele week ver weg, dan zorgde
ik voor onze kinderen, en was druk met mijn eigen werk. Door de spanning was ik creatief en ik mis
die creativiteit nu: ik weet nog niet hoe ik creatief kan zijn vanuit ontspanning. Ik ben nu steeds bezig
de balans te bewaren en al mijn gevoelens goed te doorvoelen zodat ik niet weer ga drinken. Maar ik
merk dat ik die balans ook saai vind, er zijn zoveel dagen die ‘wel oké’ en ‘mwah’ zijn, en dat vind ik
enorm lastig om mee om te gaan, om dat te verdragen.
-Ik wil graag nog iets toevoegen want voor mij is deze vraag heel belangrijk, realiseer ik me nu door
dit gesprek: “Hoe kan ik creatief en productief zijn vanuit ontspanning, waar ik dat vroeger altijd deed
vanuit en in spanning?” Ik was vroeger klassiek musicus, en het heel hard studeren en repeteren gaf al
een spanningsopbouw, maar de examens en optredens gaven mij immense, ondragelijke spanningen.
Die spanningen gaven echter ook een kick, een rush. En de ontlading daarna gaf een roes. Op een
gegeven moment deed de enorme spanning voor een optreden echter fysiek en mentaal ondragelijk
pijn en kon ik het niet meer aan, dus ben ik ermee gestopt. Voor mij vergelijkbaar met een verslaving
dus. Maar ik had meer vormen van gedrag in mijn leven die voor spanningsopbouw en ontlading
konden zorgen. Bijvoorbeeld op het nippertje naar een afspraak gaan en dan moeten haasten of te laat
komen. Of iets dat gedaan moet worden voor een bepaalde datum uitstellen en dan op het laatste
moment vlak voor de deadline het op spanning doen – met als de bekende smoes “Ik kan alleen
presteren als ik onder druk sta”. Maar dat is een aanname, een aangeleerd patroon, een geloof.
Want als ik kijk naar de klassieke musici die ik écht goed en prettig vond spelen dan deden die dat
juist ontspannen en zonder dat het er moeilijk, gespannen uit zag of voelde. Zonder dat ze er zichtbaar
keihard voor zaten te werken. Ik heb zelf jarenlang niet meer gespeeld van de schrik en ellende, en
belandde in diezelfde periode in de verslaving – volgens mij niet bepaald toevallig. Een aantal jaren in
herstel deed zich de mogelijkheid voor te onderzoeken of ik niet op een heel andere manier (niet
klassiek maar vrijelijk improviserend, dus ook niet met jazz schema’s) weer een klein wilde gaan
musiceren. Dat bevalt me enorm goed. Het is niet meer zo hoogdravend en prestatiegericht als het
klassieke spel, het stelt technisch weinig voor, maar het is wél vanuit een ontspanning die mij enorm
goed doet en het pianospel voor mij weer echt verheft tot wat in de aard was: Spel! Maar het loslaten
van de gewoonte dingen vanuit spanning te doen vond ik heel lastig, en soms verval ik nog in oud
patroon door iets te laat te vertrekken of iets uit te stellen, al was het maar om dat “mwah”-gevoel te
voorkomen dat ook ik kan hebben als alles rustig en stabiel is en zonder onnodige spanningen. Het
hoort dus allemaal bij verdergaand herstel heb ik gemerkt, en dat zie ik ook bij veel anderen hier.
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●Hoe vaak heb jij afgelopen week aan je verslaving gedacht? Ik ben namelijk benieuwd welke rol de
gedachten aan/over de verslaving en/of het middel een rol spelen in jullie leven, misschien varieert dat
van niet tot heel vaak.
-Ik onderdruk de zucht naar drank niet, en dat kan ook niet want het komt soms zomaar op: ineens
schiet het er dan in. Het gaat erom dat ik weet wat ik dan moet doen om niet erin te trappen. In de
eerste plaats zorg ik dat er altijd gezond en lekker eten in huis is: als het er ineens in schiet helpt het
mij goed te eten zodat ik een gevuld/vervuld gevoel heb, dan raakt de zucht op de achtergrond.
Maar er zijn ook andere dingen die ik kan doen: het bewust uitzitten en over laten waaien, of iets heel
anders gaan doen wat me afleid van de drankzucht, of denken aan de negatieve gevolgen die het voor
mij en mijn omgeving heeft als ik wél zou gaan drinken. Al die dingen helpen mij.
-Ik ben hier nieuw, 26 jaar en alcoholverslaafd. Ik heb een tijdje terug een behandeling ondergaan en
daarna ging het goed, maar de laatste tijd val ik toch vaker terug, en daarom ben ik hier. Ik denk
dagelijks aan mijn verslaving en aan de drank, helaas.
-Voor mij helpt het, wanneer gedachten over de verslaving en mijn middelen in me opkomen, die er
helemaal te laten zijn en ze zelf nuchter onder ogen te zien, inzicht krijgen in waaróm het opkomt,
hoewel er soms geen enkele andere reden is dan dat het na vele jaren verslaving ‘in mijn systeem’ zit
en daarom spontaan opkomt als oude gewoonte. Het helpt mij ook heel goed te voelen wat er in mij
gebeurt op zo’n moment en wat die gedachten met mij doen, waar ze ook vandaan komen. De zucht,
en de aandrang tot dwangmatig gedrag is bij mij vrijwel altijd een signaal van iets anders: ik ben dan
overbelast, oververmoeid, heb honger, ben boos, heb verdriet, ben geschrokken of geschokt of er is
iets onverwachts gebeurd. Het helpt ook zowel de zucht als aandrang als de achterliggende gedachten
en gevoelens te uiten, in contact te brengen. Dat kan heel goed hier in deze groep. Maar het is ook
belangrijk als ik voor mij lastige of pijnlijke gevoelens heb over/in een contact met iemand die te uiten
naar die persoon zelf, op een rustige en redelijke manier, in plaats van stil te blijven en verzanden in
een gevoel van onmacht en dan maar gaan drinken, of de gevoelens op te kroppen en dan ineens te een
ontploffen waardoor de ander niet ontvankelijk is voor wat ik eigenlijk te zeggen heb.
-Ik probeer te letten op de kleine signalen die vooraf gaan aan de zucht zelf. Rust, regelmaat in mijn
leven en mijn hoofd zijn daarbij heel behulpzaam en ik vind die manier van leven sowieso prettig.
Ik hou eigenlijk veel meer van rust en ruimte voor mezelf en goed luisteren naar mezelf, dan ik mezelf
ooit realiseerde in de verslaving. Nuchter ga ik overal anders mee om, ook met mezelf.
-De wetenschap dat ik verslaafd ben vind ik lastig, ik wil eigenlijk vooral daar voorbij kijken om te
zien wat eronder zit. Ik heb de zwarte pagina omgeslagen en nu ligt er een witte onbeschreven pagina
voor me, waarvan ik nog niet weet wat ik erop wil en kan schrijven. De acceptatie van mijn verslaving
gaat makkelijker als ik hier mensen hoor zeggen over zichzelf; “Ik ben verslavingsgevoelig.” Voor mij
klinkt dat minder stigmatiserend dan: “Ik ben verslaafd”, wat voor mij ook niet klopt als ik niet in de
actieve verslaving zit.
-Ik vind het best kinderachtig van mezelf dat ik na lange tijd nog steeds speel met de gedachte te gaan
drinken en gebruiken. Dat af en toe die dreumesbehoefte opkomt iets slechts te doen en alles wat ik
heb opgebouwd weer af te breken als een kind dat de blokkentoren omtrapt – dat zit heel diep in mij
en het gaat ook heel diep. Het is voor mij blijkbaar nog steeds lastig ermee om te gaan dat alles goed
gaat en alles goed geregeld is, hoe graag ik dat eigenlijk juist wil en hoeveel rust me dat ook geeft.
Ook kan ik mezelf zielig vinden en gehandicapt voelen door het feit dat ik niet kan drinken. Ik wil nu
bijvoorbeeld het liefst in mijn eentje op vakantie gaan, maar ik weet ook dat ik dan een heel groot
risico loopt te gaan drinken, want ik hoor het al in mijn hoofd: “Niemand die het dan ziet, niemand die
jou kent, niemand die ervan weet – dus waarom niet?” Ik onderschat dan ook weer de gevolgen die het
heeft als ik ga drinken. Want dan ga ik helemaal loos en naar de kloten. En toch neem ik dat ook niet
helemaal serieus. Ik ben blij dat jullie allemaal de inbreng van het onderwerp door mij en het
onderwerp zelf wél serieus hebben genomen, want daardoor word ik ook weer wakker, alert.
En in plaats van niet op vakantie te gaan en mezelf zielig te vinden ga ik eens kijken of ik niet met
iemand op vakantie kan gaan die weet van mijn probleem, zodat ik het niet alleen hoef te doen. Want
door dit groepsgesprek besef ik ook weer, dat ik het niet alleen kan en niet alleen hoef te doen.
●De gedachte “Eentje kan toch wel?” komt in mij op als alles goed is en goed gaat.
Ik verwacht die gedachte als het slecht gaat en ik me rot voel, maar niet als ik me sterk voel.
Toch komt die gedachte op. Wat zijn jullie ervaringen? Hoe ga je met zo’n trigger om?
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-Ik herken dat als ‘terugval op succes’. Als het goed gaat ziet mijn verslaafde brein een kans om zich
sterk te voelen en vervolgens de verslaving en de ellende ervan te bagatelliseren.
-Door corona kwam ik meer in eenzaamheid terecht, en als ik dan na een activiteit thuiskom ervaar ik
een leegte, die ik wil opvullen, en ik wil dan mezelf “belonen” met drank. Dat is ook zo’n gedachte.
-Vervelende situaties met instanties, een conflict met een vriend door wie ik mij in een akelig gesprek
slecht behandeld voel, mij de schuld in de schoenen geschoven voel, dat vind ik lastig en kan voor mij
een trigger zijn. Ik ben al jaren geleden gestopt met drinken, mede dankzij deze groepsgesprekken, en
nu ben ik een paar maanden geleden ook gestopt met roken waarvoor ik nu de Buitenveldertgroep elke
week bezoek en nu ook dit online groepsgesprek, want ik vind gestopt blijven met roken heel erg
moeilijk, vooral op zulke lastige momenten. Naar de drank taal ik niet meer gelukkig. Maar conflicten
vind ik heel erg zwaar, en ik kan ze nu niet meer verdrinken of wegroken. Maar ik kan ook niet meer
roken ter reflectie van een conflict om me af te vragen of het wel zo heftig is als het op mij is
overgekomen. Die reflectie doe ik nu met name hier in de groepsgesprekken, dat helpt. En ik heb net
een geleide meditatie gedaan die ik downloadde omdat iemand mij die mailde, dat helpt ook. Voor mij
zijn zulke meditaties heel mooi en werken heel goed voor mij: daarna ben ik veel rustiger.
Ik heb veel tijd om na te denken nu ik niet meer rook, dat vind ik soms erg lastig en soms ook wel
behulpzaam. Maar ik moet er in ieder geval nog heel erg aan wennen.
-Negatieve triggers zoals FOMO (fear off missing out) herken ik, de ‘positieve triggers’, als het goed
met me gaat vind ik soms lastiger te herkennen. Want als het goed met me gaat en ik alles in mijn
leven op orde heb, dan klinkt die vraag van mijn verslaafde brein: “Waarom zou die ene niet kunnen?”
als een heel redelijke en ongevaarlijke vraag. Maar dat is het niet. Wat mij helpt is zowel dat soort
vragen en gedachten, als gevoelens van trek en zucht er te laten zijn en er bewust naar te kijken.
Zonder ze te veroordelen, mezelf te veroordelen, ertegen de vechten. Want vechten ertegen maakt ze
sterker: dan wordt het allemaal maar groter. Ik leg me erbij neer dat dit nu eenmaal deel uitmaakt van
mijn verslaving, dat ik af en toe denk: “Ik wil gebruiken.” Accepteren dat dit in me opkomt helpt mij
om het niet te doen. Wanneer ik toch nog mocht terugvallen dan heb ik mezelf ingeprent dat ik metéén
hulp ga zoeken, mezelf laat zien, in plaats van me te isoleren. En de draad van herstel meteen weer
oppakken, verder gaan met waar ik was in herstel, in plaats van verder gaan met waar ik was in
gebruik. Eerlijk zijn tegen mezelf is de basis, en van daaruit eerlijk zijn tegen anderen. Ik moet eerlijk
zijn over het feit dat de verslaving héél sterk is en dat winnen ervan niet makkelijk is en niet meteen
lukt – dat is een heel proces. Dat zie ik ook bij anderen in deze groep, wat mij sterkt. En ik zie ook
mensen die al jaren in herstel zijn en die nuchter, clean en stabiel zijn – dat sterkt mij ook: het is dus
wél mogelijk uit de vernietigend klauwen van de verslaving te blijven.
Niet even, maar lang, voorgoed.
-Ik was destijds bij een ‘in real live’ groep die er nu tijdelijk niet is door corona. Online is praktisch
maar ik vind het niet fijn. Nu een vriend van me overleden is voel ik dat weer kan terugvallen, dus
daarom ben ik hier toch maar wel. Door zijn overlijden ervaar ik enorm veel zucht. Ik vind het echt
moeilijk nuchter om te gaan met alle verdriet en andere gevoelens van rouw waar ik nu doorheen ga.
Maar de deelname aan dit groepsgesprek helpt me, dat voel ik nu al. Zodra het weer offline kan, doe ik
dat meteen weer. (Deze bezoeker kreeg een bericht toen de groep op haar locatie weer bijeenkwam.)
-Het verdragen dat het goed met me gaat, dat ik me sterk en goed voel is voor mij een kunst, na vele
jaren verslaving verdragen te hebben. Ik raakte eraan gewend dat het niet goed met me ging, dat ik me
zwak en slecht voelde. De zelfdestructie van de verslaving voelde zo vertrouwd, omdat het aansloot bij
de fysieke, mentale, emotionele en spirituele mishandeling in mijn jeugd. Dus ik herken dat, juist als
het goed met me gaat, de gedachte op kan komen: “Eentje kan toch wel?”. Dan helpt het mij om
andere dingen te gaan doen, en die gedachte te laten zijn voor wat hij is. Ik ga naar buiten, een eind
fietsen, van de natuur genieten, lekker werken, muziek luisteren of maken, een goede podcast
luisteren, rusten, een natuurfilm of comedy kijken, bij iemand langs, naar dit groepsgesprek – ik heb in
de loop van de tijd zoveel dingen in mijn leven gevonden die ik kan en wil doen, met anderen of
alleen. Al die verschillende dingen bij elkaar houden me weg bij de verslaving. Wat mij ook enorm
helpt is dat wat ik vroeger als ‘leegte’ ervoer, waar ik van weg wilde blijven en die ik volpropte met
verslaving en verslavingsgedrag, dat ik die leegte langzaam maar zeker ben gaan zien en ervaren als
‘ruimte’ om allerlei dingen te doen en te laten. Leegte staat voor mij nu voor beschikbaarheid,
mogelijkheden om te leven en rusten, te doen en te laten, me in te spannen en me te ontspannen op een
gezonde manier.
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-Als alles goed gaat, kan ik me makkelijk gaan vervelen, en dat is een risico voor terugval.
En het opheffen van die verveling door contacten en een relatie vind ik niet zo makkelijk.
Ik vind zingeving echt een lastig onderwerp in het leven.
Ik vertrouw mezelf vooral niet in wat ik het “Fuck it moment” noem. Maar ik herken ook wel dat ik
maanden of jarenlang alles opbouw, en als ik dan alles op orde heb, qua werk, woning, geld en geluk,
dat iets in mij het dan kapot wil maken door te ‘bingen’. Als een klein kind dat vol aandacht en geduld
een blokkentoren opbouwt, en hem dan in één beweging omver gooit, lekker stout, lekker fout, uit
frustratie – ik weet niet waarom ik dat dan wil en kan doen. Maar vroeger ging ik veel verder in het
alles kapotmaken. Sinds ik deelneem aan de groepsgesprekken heb ik minder vaak zo’n terugval en hij
duurt veel korter, waardoor ik niet alles kapot maak, en niet zonder werk in schulden belandt, en mijn
huis weer goed op te ruimen is. Dus het gaat wel steeds beter, maar het is ook een lange weg voor mij.
-Ik herken het idee van mijn brein dat ik recht heb op ‘een beloning’ omdat het al zo lang goed gaat.
Voor mij is het belangrijk dan niet het genot te zoeken in een middel maar het te halen uit mezelf en
door dingen te doen die me blij maken en waar ik van geniet. Morgen heb ik vrij van mijn werk, maar
ik ga in de ochtend sporten. Als ik dan vanavond iets zou drinken speel ik minder goed, ben ik duffer
en geniet ik er minder van. Nuchter speel ik beter en geniet ervan. Zo heb ik vaak goede redenen niet
te drinken, en dat is goed want ik heb geen natuurlijke remming voor wat betreft alcohol, dus als ik
begin te drinken gaat dat weer mis en dat wil ik niet. Als de zucht opkomt laat ik die overwaaien want
ééntje werkt niet voor mij en meer is te veel.
-Alles wat ik hier hoor is herkenbaar voor mij. Mensen die niet verslavingsgevoelig zijn snappen wat
wij hier zeggen meestal helemaal niet, of niet echt, in ieder geval niet uit eigen ervaring. Wanneer ik
triggers tot gebruik herken, is dat voor mij een teken dat het goed met me gaat. Triggers herkennen en
ze uiten en bespreken, zoals in dit groepsgesprek helpt mij enorm. Het benoemen van drukte en
gevoelens van stress helpt mij ook, en dat bespreken met mijn omgeving en kijken wat er minder kan
of later kan, in plaats van maar door te gaan. Vroeger stuurde ik alles met middelen. Als ik angst had
om voor een groep mensen te spreken nam ik eerst een lijntje, als ik me geremd voelde bij een feest
nam ik drank, als ik gespannen was rookte ik weed, enzovoorts. De laatste tijd merk ik dat ik het nog
wel lastig kan vinden als ik veel reclame zie en aanbiedingen tegenkom van loterijen – dan wil iets in
mij toch mee gaan doen, ‘een gokje wagen’ - maar dat is ook verslavingsgedrag voor mij. Reclame en
beelden op TV of in social media kunnen dus triggers vormen waar ik me gelukkig bewust van ben.
-Ik ben hier nieuw, maar wat hier gezegd wordt is allemaal héél herkenbaar voor me!
Om uit de verslaving te blijven maak ik het voor mezelf heel zwart-wit, want die verslaving trok zo
enorm hard aan mij, die was zo ongelofelijk krachtig. Ik heb destijds 15 hele lange jaren pogingen
gedaan te stoppen, maar elke keer belandde ik weer in dezelfde zielige cirkel van verslaving. En ik
bleef maar denken dat ik het zelf wel kon oplossen, dat ik het alleen wel kon. Niet dus. Zo bereikte ik
op een gegeven moment een keerpunt, mijn rock bottom. Ik vroeg hulp bij mijn mentale obsessie aan
hulpverleners en lotgenoten. Ik aanvaardde eindelijk dat ik verslaafd ben en weet dat mijn verslaafde
gedrag altijd hetzelfde afloopt: verlies, chaos, bankroet. Er is maar één manier om het goed met mij te
laten gaan: niet beginnen. Daarnaast herken ik heel erg wat anderen al zeiden over zingeving, het
omgaan met de existentiële leegte die ik kan ervaren.
-Ik bracht het onderwerp in en mag dus afsluiten: heel erg bedankt allemaal! Ik heb druk zitten
meeschrijven voor mezelf, want er werden voor mij zulke waardevolle dingen gezegd. Zo heeft het
inzicht dat leegte als ruimte kan worden ervaren me sterk geraakt – dank daarvoor!
●Ik heb alles op een rijtje en tóch trekt de verslaving. Blijkbaar speelt iets anders dan de ratio een rol.
Mijn vraag is dus eigenlijk: “Hoe zie je een uitglijder/terugval aankomen? Kún je dat zien aankomen?”
-De gelegenheid maakt de dief, maar kan ook de verslaving maken; als ik een kans zie, dan moet ik
echt heel erg opletten niet in oud gedrag te vervallen. Die kansen kunnen heel verschillend van aard
zijn bij mij en moet ik dus steeds goed in de gaten houden en leren kennen: mezelf echt héél erg goed
leren kennen is de sleutel voor mij om terugval te voorkomen. Het kan zijn dat ik langs een druk terras
kom waar ik niemand ken en dan stiekem alleen in een hoekje wil gaan zitten drinken, bijvoorbeeld.
Of ik kom op vakantie ergens waar ik er helemaal zeker van kan zijn dat niemand me kent; dan denkt
mijn verslaafde brein direct: “Nu kan het!” Op zulke plotselinge gedachten en het gevoel daarbij moet
ik altijd alert zijn, want juist op onbewaakte momenten slaat dat soms nog ineens onverwachts toe.
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-Het kan voor mij een leeg moment van verveling zijn, of spanning voor iets op mijn werk, dat ineens
doet verlangen naar de ontspanning en zogenaamde vreugde van het middel. Maar het is helemaal niet
meer ontspannend en niet leuk. In het hoofd ben ik er helemaal klaar mee maar emotioneel blijkbaar
nog niet. Het gaat er dus bij mij om mijn eigen gevoelens goed te voelen, ze er te laten zijn in plaats
van eraan te willen ontsnappen. Pijnlijke, onaangename gevoelens en moeilijkheden aanpakken.
Ik wil op zulke momenten nog ontsnappen uit de werkelijkheid.
-Bij situaties die trek opwekken helpt het mij iets te gaan ondernemen.
-Denken dat ik wel weet hoe het zit en hoe het werkt is een gigantische valkuil voor mij, want dan ben
ik niet meer alert en onderschat ik de enorme kracht van de verslaving.
-Ik zoek een gezonde uitweg wanneer ik dat “fuck it” gevoel heb: dan ga ik de natuur in, of duik mijn
bed in, of in een film of comedy, of ik luister naar muziek of maak muziek, of ik mediteer of luister
een podcast. Verschillende dingen kunnen doen helpt me dan, zodat ik niet opnieuw dwangmatig met
één ding bezig ga zijn of dwangmatig word in ander gedrag.
-Mij helpt het goed te eten zodra ik trek in mijn middel krijg. Soms helpt het ook bewust de trek uit te
zetten tot die weer uitdooft. Soms helpt gevoel-surfen en gedachte-surfen goed: alle gevoelens en
gedachten er laten zijn en ze aanschouwen, surfend op de golven die ze teweegbrengen.
-Ik denk op zulke momenten aan alles wat het stoppen me oplevert. Bijvoorbeeld dat ik betrouwbaar
ben voor mezelf en naar anderen: ik kom afspraken met mezelf en anderen na, en dat maakt het leven
een heel stuk rustiger, aangenamer, eerlijker, meer in verbinding en prettiger. Dat wil ik niet kwijt.
-Ik moet vooral mijn gevoelens goed in de gaten houden, want daarin kan een aanloop naar gebruik
schuilgaan. Er gaat aan mijn “fuck it” moment iets vooraf, zoals uitstelgedrag, willen uitbreken uit het
leven dat ik heb, even klaar zijn met alles, lethargie en boos zijn op die lethargie, bijvoorbeeld.
-Ik zoek eigenlijk naar de druppel die de emmer doet overlopen qua uitglijders en terugvallen: ik zoek
een eyeopener die me inzicht geeft in waarom dit blijft gebeuren, ook al is het veel minder frequent en
heftig dan het was – ik wil er wel helemáál vanaf namelijk.
-Voor mij is het belangrijk aardig te zijn tegen mezelf en te beseffen dat niet alles rationeel is.
Ik ben die “fuck it”-momenten dus vóór, door aardig te zijn voor mezelf. Dat helpt mij.
-Ik kan te nonchalant met een terugval omgaan, het bagatelliseren. Ik vertelde het ook vaak pas een
week later, als de meest pijnlijke en scherpe randjes er alweer vanaf waren. Dat helpt me niet.
Dan wordt “regelmatig een uitglijder of terugval” een nieuwe levensstijl – niet zo erg als continu
vastzitten in de verslaving, maar nog steeds wel degelijk erin vastzitten! Nu vertel ik het dus metéén,
mét de pijn die erin zit.
-Ik voel triggers tot terugval steeds beter aankomen door therapie. Ik pas het 5G-schema toe als er een
heftig gevoel opkomt en ik neig tot uitglijden of terugvallen: Gebeurtenis, Gedachte, Gevoelens,
Gedrag, Gevolg. Ik beschrijf voor mezelf wat er gebeurt, wat mijn gedachten zijn, welke gevoelens die
gedachten opwekken, wat ik daardoor wil gaan doen en wat daar het gevolg van is. Soms zijn mijn
gedachten helemaal niet rationeel en nuchter, soms zijn mijn gevoelens erg groot door oude pijn, soms
wil ik dan gebruiken maar ik ken de gevolgen, dus doe ik iets anders zodat de gevolgen ook heel
anders zijn. Die 5 G’s bewust langslopen voordat ik iets zeg of doe, helpt mij enorm om tot gezonde
gedachten, gevoelens en gedrag te komen en dus ook gezonde gevolgen.
●Ik las in een krant een positief artikel over een film waarin drankgebruik wordt verheerlijkt.
Ik erger me daaraan – hoe is het voor jullie als iemand alcohol ophemelt?
-Ik ben 2 maanden abstinent, en heb nog steeds last van concentratieproblemen, dus mij hoor je de
drank niet meer ophemelen. Ik richt me op het maken van planningen zodat ik structuur in mijn leven
heb en me niet steeds door dingen zoals dat soort artikelen en allerlei praatjes op internet laat afleiden.
Ik vraag me af of ik blijvende hersenschade heb opgelopen door mijn overmatig gebruik van alcohol
of dat het nog kan herstellen. Misschien is het gebrek aan concentratie nog verslavingsgedrag – ik
weet dat nog niet. Ik ben wel benieuwd of ik er iets blijvends aan over houd.
-Ik ben blij dat ik alle risico’s van overmatig gebruik overleefd heb, want dat is eigenlijk een wonder.
Maar ik heb ook allerlei fysieke kwalen gehad door de alcohol, die zijn echter in de loop van de tijd
gelukkig allemaal vrijwel geheel verdwenen.
-Herstel vergt tijd. Ik kon in het begin nog geen A4tje tekst lezen. Makkelijk afgeleid worden zit ook
wel in mijn karakter. Hoewel ik anderzijds ook overmatig kan focussen en dan niet meer kan stoppen
met dat waar ik mee bezig ben – dat is ook niet handig, niet gezond en haalt me uit balans. Ik werk nu
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eigenlijk altijd met prioriteitenlijstjes omdat ik vaak moeite heb met ‘first things first’. Door dat lijstje
heb ik ook minder neiging té veel te willen doen, té veel tegelijk, en té lang door te gaan. En me vooral
niet druk te maken over iemand, of een film, of een artikel dat alcohol ophemelt: ze merken vanzelf de
keerzijde van dat gif op den duur. Ieder zijn eigen weg. Me ergeren aan iets waar ik toch niets aan kan
veranderen is typisch oud gedrag voor mij, verslavingsgedrag. Het helpt echt niet in mijn herstel.
Daarom richt ik mij nu op dingen waar ik wél iets aan kan veranderen, en positieve dingen.
●In hoeverre heeft jouw ‘sociale constructie’, het familiesysteem waarin je opgroeide en het systeem
waarin jij nu leeft volgens jou invloed op je verslavingsgevoeligheid?
-Ik heb systeemtherapie gedaan om daar zicht op te krijgen. Mijn vader was een verslaafde dominante
agressieve man die veel destructief gedrag vertoonde waardoor ik me als kind onveilig voelde. Dat zal
dus zeker invloed gehad hebben, maar ik wil mezelf niet meer als slachtoffer van die situatie zien,
want dat helpt me niet in mijn herstel. Mijn zussen drinken nog; dat is wel lastig voor me.
-Ik kwam via vrienden in contact met overmatig gebruik van drank en drugs. Nu heb ik daar afscheid
van genomen. Mijn werksituatie is normaal maar mijn sociale contacten bestonden uit die kring van
verslaafde vrienden en die raak ik nu duidelijk kwijt. Dat vind ik lastig. Maar het is echt beter want
omgeving heeft zowel veel invloed op mijn verslaving als op het herstel daarvan.
-Ik ben nu niet meer in de oude thuissituatie waarin ik opgroeide en die niet fijn was. Ik heb nu mijn
eigen leven. Ik leer zonder ruzie te maken het niet eens te zijn met anderen. Het is voor mij een kunst
om diplomatiek duidelijk te maken wat ik wil en wat ik niet wil, en op te komen voor mijn mening.
Ik heb echt afstand genomen van mijn gezin van herkomst, “je moeder in ere houden” is in mijn geval
echt niet van toepassing; daar heeft ze het zelf naar gemaakt. Ik ben niet meer bezig ‘de lieve vrede’ te
bewaren, want dáár krijg ik zucht van. Ik kan beter afstand bewaren als mensen mijn mening en
vrijheid niet respecteren. Gelukkig heb ik vrienden zat die geen drankprobleem hebben.
-Ik had een hele fijne jeugd en kom uit een fijne familie; ik ben dus niet verslavingsgevoelig geraakt
door een pijnlijke jeugd, en ook werd gebruik thuis zeker niet gestimuleerd. Vanaf mijn 16e ben ik wel
veel sociale druk gaan ervaren om uit te gaan en daarbij te drinken en drugs te gebruiken. Ik kreeg al
snel last van FOMO (Fear Of Missing Out). Ik wilde niks missen, wilde erbij horen, zocht bevestiging.
Ik bezocht álle feestjes en sloeg er geen over. Ik heb nu nog steeds een huisgenoot en vriendengroep
die graag drinkt en feest. Soms is het wel lastig dat ik de enige ben in dat kringetje die dat niet doet.
Eerst liet ik toe dat die huisgenoot helemaal loos ging in huis; dan kwam ik na mijn werk in een huis
vol gebruik, en het feesten ging soms door tot diep in de nacht. Maar juist mijn nuchterheid hielp me
dat vol te houden en de volgende ochtend weer redelijk fris naar mijn werk te gaan. Laatst heb ik zelf
nuchter mee gefeest en heb het zowaar goed naar mijn zin gehad! Ik dacht wel: “Wat denken ze ervan
dat ik nuchter blijf?” Maar niemand zeurde daarover.
-Over twee weken is er een weekendje weg met 40 mensen die samen een villa huren. Misschien ga ik
één dagje er naartoe samen met een vriend en blijf ik niet slapen. Maar ik vraag me af of dat slim is en
of het niet te vroeg is voor me. Nu begint die vriend namelijk al te zeuren dat hij toch wél wil blijven
slapen, en dat hij dan geen vervoer heeft de volgende dag, enzovoorts. Hij vraagt of ik toch ook wil
overnachten, maar dat is over de grens die ik voor mezelf gesteld heb, dus dat vind ik niet prettig.
Ik begon te merken dat het niet goed meer voelde, een te groot ding werd waar ik te veel mee bezig
begon te zijn en dat ik voor die vriend mijn eigen grenzen zou gaan overschrijden. Dat hoort niet meer
bij mij. En ik begon me af te vragen of een feestje met 40 bezopen en door-gesnoven mensen voor mij
eigenlijk nog wel leuk is, of het überhaupt eigenlijk leuk is. Dus ik heb besloten niet te gaan, want leuk
gevonden willen worden is echt een valkuil voor mij, en als ik niet ga vinden sommigen en die vriend
me misschien niet leuk meer maar dan kies ik wel voor mezelf, en voor mijn eigen grenzen en wensen.
-Bij mij is sociale druk zeker een ding, want in gezelschap kan ik overprikkeld raken en me letterlijk
overvraagd voelen door de vragen die mensen me stellen. Die overprikkeling wil ik dan dempen met
alcohol. Maar dat wil ik dus niet meer. De vele verjaardagen waar mensen in een kringetje zitten te
kletsen sla ik nu vrijwel altijd over omdat het gewoon niks voor mij is; het past niet bij me en dat zeg
ik nu ook eerlijk. Ook al staan ze bij me voor de deur om me voor ze zoveelste keer opnieuw uit te
nodigen. Ik vind die sociale druk heel lastig maar heb mezelf voorgenomen nee = nee, en daar heb ik
recht op. Niemand kan me dwingen zulke verjaardagen bij te wonen. Ook mijn familie niet, ook al is
dat lastiger dan bij buren, vrienden, kennissen en collega’s. Ik wil contact houden met mijn familie
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maar op een manier die voor mij hanteerbaar is en goed voelt. Dat is een heel proces. Sommige dingen
laat ik los op een nette manier en maak dat ook op een rustige manier duidelijk als dat nodig is.
-Voor mij speelt sociale druk geen rol bij mijn verslaving; eenzaamheid is voor mij de trigger. Ik ben
wel eenzaam geraakt door het familiesysteem dat voor mij liefdeloos en kil is en mij isoleert. Ik heb
geen vrienden en bezoek geen feestjes. Verder heb ik niets te zeggen. Ik heb zelfs al moeite me op dit
gesprek te concentreren, het zijn veel indrukken voor mij, ook al zit ik thuis en verloopt dit heel erg
rustig en geordend gelukkig.
-Ik ben allergisch voor sociale constructies. De bloedband betekent voor mijn geval geen emotionele
band. Mijn broer heeft Korsakov en zit op zijn 50e daardoor al in een verpleeghuis. Ik vind het lastig
hem te bezoeken en houd me dan staande door heel stoïcijns te blijven. Gek genoeg is er, behalve
misschien genetisch, geen achterliggende reden waarom ik dronk. Ik voel me, als ik alleen ben, nooit
eenzaam, maar op een feestje kan ik me wel verschrikkelijk eenzaam voelen. Sommigen zullen dat
misschien asociaal vinden. Ik ben gewoon liever rustig op mezelf dan op een feest. Ik vind deze
groepsgesprekken wél fijn, omdat hier écht geluisterd wordt en er oprecht en eerlijk gesproken wordt
zonder pijnlijke onderwerpen uit de weg te gaan.
-Ik herken de FOMO, de angst iets te missen. Daar heb ik last van in alle systemen: gezin, vrienden,
werk, feesten et cetera. Ook dingen waar ik tegenop zie triggerden mijn verslaving. Ik werkte 80 uur
per week in de horeca en ik wilde altijd maar doorgaan – dat zit in mij. Ik heb een lieve man, een fijn
gezin, en lieve vriendinnen die zo vaak tegen me zeggen: “Doe wat rustiger aan joh”: mijn systeem
helpt mij juist, maar ik ga dan tóch door, drink en doe drugs om door te kunnen gaan. Dat heb ik nu
20 jaar gedaan, maar nu ben ik achter in de 30 en kan niet meer. Ik ben zó moe ervan en klaar ermee.
Ik wil loslaten dat ik altijd maar door moet gaan van mezelf. Ik wil écht voor mezelf gaan leren kiezen.
Dat lijkt misschien egoïstisch maar ik weet dat ik juist socialer ben als ik rustiger ben en doe. Stoppen
met gebruik is ruimte maken voor nieuwe dingen. Dit delen met anderen in deze Buitenveldertgroep
helpt me in mijn herstel.
●Hoe pak jij je verslaving aan?
-Ik ben een jaar clean, mede dankzij een hele goede behandeling bij Trubendorffer waar ik ook goede
tools kreeg aangereikt en ontwikkelde voor na dat traject. Deelname aan herstelgroepen als deze is
tijdens en na het traject ook gestimuleerd en nadrukkelijk aangeraden. Naast een herstelgroep van
Trubendorffer zelf, met begeleiding door een professional, werd ook aangeraden een lotgenotengroep
te gaan bezoeken die helemaal gelijkwaardig is en waar je ook na het traject naartoe kunt blijven gaan,
zodat je niet in een zwart gat valt na de behandeling. Ik heb wat andere groepen bezocht voordat ik bij
deze kwam, maar die bevielen mij niet. Ik vond het te zweverig en er werden teksten voorgelezen die
mij totaal niet aanspraken terwijl dat soms wel tot een half uur duurde. Ik ben geïnteresseerd in hoe
andere mensen leven met hun verslavingsgevoeligheid zonder in verslaving te vervallen: wat zijn hun
worstelingen en oplossingen, inzichten en perspectieven op een nuchter leven? Dat hoor ik hier wél, en
daar heb ik veel aan. Net als aan het feit dat ik me hier in alle rust kan uitspreken, mijn eigen visie en
ervaringen en meningen vrijelijk kan delen zonder iets opgedrongen te krijgen, zonder commentaar en
kritiek te krijgen, zonder onderbroken te worden. Afgelopen jaar was ik op een gegeven moment wel
een beetje moe van het bezoeken van groepsgesprekken, maar ik merkte dat dit verslavingsgedrag
was: mijn onderhoud van alertheid op mijn verslavingsgevoeligheid en actief in herstel blijven een
beetje gaan laten verslonzen. Dat kan een aanloop tot een uitglijder of terugval zijn, realiseerde ik me.
Daarom heb ik het bezoeken van de groepsgesprekken weer opgepakt en dat bevalt me goed. Vooral
ook omdat ik me hier thuis voel, op mijn gemak, ontspannen – dáár gaat het om. Dat anderen dat in
ander soorten groepen vinden snap ik, maar dat sommigen van hen me willen overtuigen en overhalen
om naar die groepen te gaan vind ik onprettig, onvrij en onnodig: waarom niet mensen vrij laten om
op hun eigen manier uit hun dwangmatigheid te komen en blijven?
Hier voel ik die ruimte gelukkig wel.
-Ik heb een verhaal dat enorm sterk lijkt op dat van de vorige spreker. Ik had een goede behandeling
en kreeg goede tools bij Trubendorffer. Daarnaast en daarna bezocht ik groepen waar allerhande
teksten werden voorgelezen die mij totaal niet aanspraken. Ik moest daar van alles en nog wat en er
waren ook allerlei rituelen en gewoonten waaraan je mee moet doen. Ik voelde me daardoor erg onvrij,
gedwongen, terwijl ik me nu juist wil bevrijden van dwangmatigheid. In deze groep moet ik niks. Dat
helpt mij enorm. Het houdt me scherp op mijn herstel. De sfeer is hier open, rustig, niet dogmatisch en
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er wordt mij geen visie op herstel of wereldbeeld opgedrongen. Het is erg concreet en pragmatisch.
Voor mij is dat erg fijn en het past mij.
-Ik heb verschillende groepen bezocht en doe dat nog steeds. Doel is van de verslaving af te komen,
dat is de gemeenschappelijk noemer en daar gaat het wat mij betreft om. Eerlijk gezegd neem ik wel
sommige stappenplannen, tradities en rituelen met een korreltje zout – ik vind dat wel amusant, maar
dat zal ook komen omdat het mij niet triggert en ik me nergens aan houd. Ik vond in andere groepen
een tijdje wel leuke contacten, maar uiteindelijk vond ik in de Buitenveldertgroep toch meer mijn
thuis, omdat de sfeer daar wat mij betreft rustiger is en dat helpt mij want ik ben geneigd tot extremen,
dus rust doet mij goed – drukte en euforie niet. Maar voor mij maakt het niet uit wát je doet, als het
voor jou maar werkt en behulpzaam is. Het gaat immers om je gezondheid, en in wezen is het een
kwestie van leven of dood.
-Ik ben hier voor het eerst en ik voel me nu al best prettig hier. Ik wil graag luisteren.
-Ik heb wel eens een andere herstelgroep bezocht, maar daar vond ik de sfeer niet prettig. Ik moest
dingen zeggen en doen die ik me niet aanspraken. Hier voel ik me wél thuis – het gaat hier gewoon
over stoppen, gestopt blijven, herstellen en groeien op je eigen manier, want iedereen is anders. Het
gaat er voor mij om bij de les van het leven te blijven, dat ik bezig ben met dingen die voor mij écht de
moeite waard zijn. Dat is voor mij belangrijk en dat vind ik hier.
-Ik ben hier voor het eerst dus kan er nog weinig over zeggen, maar wat ik tot nu toe hoor spreekt me
wel aan en ik vind het een aardige ervaring. De spirituele component in andere herstelgroepen is niks
voor mij – ik heb daar niks mee en voel me daar niet vrij dat openlijk te uiten. Hier wel.
-Dit is voor mij ook de eerste keer en het bevalt meteen een stuk beter dan andere groepen die ik
bezocht en die op mij een erg zweverige indruk maakten. Het was niet to the point, niet gericht op het
dagelijks leven. Bovendien waren de bijeenkomsten erg langdurig en dat vind ik ook niks. Hier is het
meer concreet en veel rustiger. Dat vind ik fijn. Ik was laatst een weekendje weg met vrienden die erg
veel gebruiken. Ik heb toen een uitglijder gehad waar ik doodziek van ben geworden. Dat is voor mij
een teken dat mijn lijf het niet meer trekt en dat het echt genoeg is geweest. Ik ben van plan deze
groepsgesprekken wekelijks te blijven bezoeken om nuchter en clean te blijven, want dat bevalt goed.
-Ik merk hoe fijn ik het hier vind, maar vind het ook lastig om dat te zeggen in de herstelgroep die ik
tot nu toe bezocht, want die zijn er heilig van overtuigd dat hun manier De Enige Manier is. Ik hik er
dus echt enorm tegenaan me daar eerlijk en open te uiten omdat ik weet dat ik allerlei commentaar ga
krijgen, wat ik hier niet krijg. Sommigen mensen hier bezoeken verschillende soorten herstelgroepen
en daar doet niemand moeilijk over. Voor mij zijn er allerlei dingen in mijn leven die ik doe of juist
laat, die bijdragen aan mijn herstel, maar ook dat kan ik daar niet kwijt, want dan wijst men er weer op
dat er maar één manier is: hun groep. Dat voelt voor mij zo onvrij. Schilderen, dansen, fietsen – dat is
voor mij óók allemaal herstel. Gelukkig mag ik dat hier zo zeggen.
●Ik merk dat er bij mij verband is tussen (over)vermoeidheid, doorgaan en verslaving.
Herkennen jullie dat en wat zijn jullie ervaringen?
-Ik heb last van chronische vermoeidheid, en dit onderwerp is voor mij zeer herkenbaar. Ik probeerde
mijn vermoeidheid niet te voelen en ‘weg te drinken’, en dat léék ook te werken, maar in feite, op de
lange duur, maakte alcohol me natuurlijk juist nóg vermoeider. Maar dat had ik niet in de gaten, tot ik
stopte. Nu kan ik er nog wel regelmatig last van hebben dat ik te lang met dingen doorga, vergeet op
tijd te eten terwijl ik diabetes heb, te druk ben, te veel wil en doe. Doordat ik nuchter ben merk ik dat
echter veel eerder en beter op en zet dan de rem erop. Daar ben ik tevreden over en dat geeft ook de
rust om niet door te draven en liefdevoller met mijn vermoeidheid om te gaan.
-In de verslaving was ik continu vermoeid maar ging toch door; de vermoeidheid en grenzeloosheid
hield de verslaving in stand en de verslaving hield de grenzeloosheid en vermoeidheid in stand.
Met middelen kon ik hele nachten slaap overslaan, totdat de man met de hamer weer kwam. Ik werk
nu 12 uur per dag zonder middelen, en dan is het voor mij gewoon leuk en goed te doen. Als ik thuis
kom ga ik meteen naar bed, want er komt soms ook veel fysiek werk bij. Volgens mij werkt de
dopamine in mijn brein, het beloningsysteem, dan op een gezonde manier, en ik voel me gelukkig.
In perioden van rust, als ik minder hard hoef te werken, vind ik het lastiger. Dan moet ik opletten.
-In de verslaving was ik actief òf brak; meer smaken kende ik niet. Ik gebruikte drank als oppepper.
Nu ik in herstel ben, merk ik dat ik aan het leren ben ermee om te gaan dat ik “gewoon moe” kan zijn
en uit dat gevoel geen uitvluchtmiddel meer heb. Leren stilzitten en rustig aan doen helpt mij.
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Ik luister beter naar mijn lijf. Een gezond gevoel van vermoeidheid is goed, een natuurlijk signaal dat
het wat rustiger aan mag. Door de verslaving voelde ik dat niet meer, nu wel.
-Ik ging bingen (een periode van overmatig gebruik, ‘helemaal loos gaan’) om daarna te rusten, want
dan moét ik wel. Ik kan moeilijk vanuit mezelf op een natuurlijke gezonde bewuste wijze ontspannen.
Na een drukke werkweek een weekend ontspannen doorbrengen is echt erg lastig voor mij. Ik wil dan
veel te veel gaan doen, terwijl ik eigenlijk voel dat ik rust nodig heb. Moe zijn is moeilijk voor mij.
Door de middelen kreeg ik op een makkelijke manier ineens weer heel veel energie als ik eigenlijk
moe was. Maar daarna stortte ik natuurlijk op een gegeven moment helemaal in, kwam weer bij zinnen
en baalde enorm van mijn gebruik en schaamde me rot. Gezonde overgave aan vermoeidheid vind ik
erg lastig. Gezonde manieren om energie op te doen, zoals sporten, is minder moeilijk voor me, maar
als ik in gebruik zit doe ik ook dat niet. Daarom is het zo enorm belangrijk voor me nuchter en clean te
zijn en blijven, maar ik vind het ook heel erg moeilijk. Terwijl ik ergens ook weet dat er een diep
basisgevoel in mij is dat heel goed weet wat goed voor me is. Ik ben vaak begonnen met drinken
terwijl mijn hele lijf er “NEE!” tegen zei, maar mijn hoofd negeert dan wat mijn lichaam zegt.
-Bij mij is er volgens mij geen direct verband tussen vermoeidheid en verslaving, maar vermoeidheid
maakt me wel minder alert en meer nonchalant, dus kan de drempel naar drank verlagen. Ontspannen
zonder drank is lastig voor mij, ik kan soms ook nog moeilijk en onrustig slapen sinds ik niet meer
drink – of althans; ik ben me meer bewust van de kwaliteit van mijn slaap.
Omgekeerd kan ik ook overmatig enthousiast en hyper zijn, bijvoorbeeld als ik iets nieuws doe. Het is
dan de kunst voor mij zoiets tijdig ook weer te parkeren en te ontspannen. Dat doe ik door yoga,
meditatie en sport. Maar mijn brein zoekt ergens nog wel naar een “echte vervanger” voor de drank,
merk ik soms.
-Ik moet denken aan het spreekwoord: “Koester geen gedachten hoger dan uw voegen.” (wat zoiets
betekent als: denk niet hoger over jezelf dan past, wees bedachtzaam en bescheiden; je mag best
zelfbewust zijn maar blijf ook bescheiden). Ik wil vaak meer dan ik kan, en denk vaak meer te kunnen
dan ik kan. Daardoor raak ik dan gefrustreerd en ga maar door, raak vermoeid of oververmoeid, en zo
baan ik de weg naar gebruik. Om dat te voorkomen moet ik dus doorhebben waar mijn grenzen liggen
en die niet overschrijden. Ook aan anderen tijdig aangeven waar mijn grenzen liggen, ook al vind ik
dat lastig. Ik durf vaak niet goed “Dit wil ik niet.” te zeggen. En ik vind het helemaal lastig om, als ik
een keuze heb gemaakt, en gaandeweg merk dat die niet werkt, erop terug te komen. Maar steeds
dingen doen die ik niet wil om anderen te behagen is echt niet oké en helpt me niet in mijn herstel.
-Sinds ik nuchter en clean ben is mijn hele energiehuishouding in de war. Ik word heel vermoeid
wakker, maar laat in de avond ben ik juist erg alert en helder. Ik stuurde mijn energiehuishouding met
middelen: overdag uppers, in de avond downers. Ik hoop dat ik binnenkort beter ga slapen en dat mijn
energiehuishouding tot rust komt en een nieuwe balans vindt zonder middelen.
-In gebruik voelde ik mijn vermoeidheid niet, dus ik onderdrukte een natuurlijk gevoel. Als ik dat
gevoel negeer en over mijn vermoeidheid heen ga, word ik hyper. Ik slaap nu ik clean ben gelukkig
goed. Daarbij helpt het als ik een middag powernap doe; dan ben ik even helemaal out, helemaal weg.
-Ik stuurde mijn hele leven en energie met middelen. Daardoor sloopte ik mezelf en was regelmatig
helemaal uitgeput. Door die oververmoeidheid werd ik helemaal hyper, stond continu ‘aan’, en was
niet meer uit te krijgen. Ik was dan ook erg prikkelbaar. Nu ik nuchter en clean ben kan ik me beter
erbij neerleggen dat een lome slome dag af en toe ook oké is, dat eens even niks doen ook oké is.
Het gaat erom dat ik heel goed op mezelf let, en mijn neiging tot uitersten herken. Moe zijn is een
gezond en belangrijk onderdeel van een leven in balans.
-Er is veel gezegd en heel veel daarvan is heel herkenbaar voor mij. In gebruik was ik grenzeloos en
haalde nachten door. Nu herken ik vermoeidheid tijdig en heb veel meer structuur in mijn leven.
-Ik gebruik nu gezonde middelen om mijn vermoeidheid er te laten zijn, waar ik vroeger ongezonde
middelen en gedrag misbruikte om mijn vermoeidheid niet te hoeven voelen. Ik vind dat namelijk erg
lastig, want ten eerste voelt grote vermoeidheid voor mij als een soort ondragelijke pijn in mijn hele
lijf en brein, en ten tweede voel ik me nutteloos als ik niet productief en niet actief ben (opvoeding…).
Waar ik nu veel aan heb om te ontspannen is het luisteren naar podcasts waarin op een rustige wijze
gesproken wordt. Liefst over onderwerpen die me interesseren maar waar ik niet door ga ‘aan’ staan
doordat ik het wil onthouden of me eraan ga ergeren en dergelijke. Ook gebruik in natuurlijke stofjes
om mijn slaap te verbeteren en ondanks nachtmerries mijn dag-nacht-ritme zo stabiel mogelijk te
houden: melatonine, magnesium nacht (beiden time-released) en metarelax helpen mij daarbij.
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-Ik wil nog iets toevoegen: ik val altijd in slaap van de sonore stem van Maarten van Rossem in
podcasts, en luister graag naar Storytel luisterboeken, dat is ook enorm rustgevend voor mij.
-Wat mij helpt is te letten op ‘HALT’: hungry, angry, lonely, tired als mogelijk triggers voor gebruik.
-Eigenlijk is toegeven aan vermoeidheid voor mij elke keer weer een soort afkickmoment: stoppen!
-Voor mij is na een actieve periode of drukke werkzaamheden het belangrijk dat bewust af te sluiten,
een slotakkoord te zien of maken, bewust afscheid ervan te nemen, vol voldoening stoppen en de stilte
en leegte in te durven duiken.
●Is verslaving een behoefte? En hoe gaan jullie om met gezonde behoeften zonder verslaving?
Bijvoorbeeld hoe leg je contact met anderen en hoe ga je om met eenzaamheid zonder je middel?
-Voor mij is verslaving juist het niét kennen en onderkennen van mijn werkelijke behoeften.
Verslaving is dwang, drang, zucht. Een behoefte is voor mij iets anders. Het is ook iets anders dan
wensen, verlangen en willen. Voor mij zijn dat allemaal andere dingen en het is belangrijk voor me
om ze goed te onderscheiden wil ik uit gebruik blijven.
-Mijn behoeften ontdekken is voor mij een duidelijk onderdeel van mijn herstel. Als ik ga hardlopen
voel ik nu goed wat op dat moment past, want mijn brein wil meteen 10 kilometer rennen, terwijl dat
veel te veel is. Ik kan veel beter een klein stukje doen. Zo ook in herstel: kleine stapjes.
-Langzaam opbouwen is ook voor mij belangrijk, bijvoorbeeld met mijn werk. Want anders krijg ik
weer te snel te veel stress en dat is een trigger tot gebruik. De eigen regie pakken is belangrijk.
-Ik probeer alles uit een dag te halen wat er voor mij die dag in zit; dan ben ik voldaan. De neiging kan
daarbij wel ontstaan dat ik alles onder controle wil houden en alles uit de dag wil persen; daarin kan ik
dan rigide worden. Zo kan ik mezelf onder druk zetten dat ik het moét doen omdat het goed is en ik
het leuk vind – maar dan let ik soms niet goed op mijn grenzen. Tijd nemen om de kinderen rustig
voor te lezen is ook belangrijk, en dat sla ik dan soms over. Ik vind het soms ook lastig de balans te
vinden en bewaren tussen de taken in mijn leven als vader en werknemer, en mijn eigen behoeften.
-Ik wil regelmatig weg uit mijn huidige leven; dan droom ik dat ik een camper koop en ga reizen.
Maar tegelijkertijd vind ik dat ik een rijk en fijn leven heb hier en nu, dus waarom wil ik dat dan toch
opgeven? Het lijkt een soort vrijheidsdrang.
Voor mij is verslaving het uitstellen van de vraag: “Wat wil ik?” Als ik in de verslaving zit stel ik
mezelf ineens helemaal geen vragen meer, en ben ik op een verdoofde manier in het hier en nu.
Nuchter ben ik niet in staat helemaal in het hier en nu te zijn. Dan ben ik bezig met het verleden, met
de toekomst, en ben ik aan het twijfelen over mijn leven en over wat ik wil.
Veranderen kost energie en kan energie geven, maar de verslaving vreet die energie weg.
Als ik in de verslaving zit maakt mijn brein mezelf wijs dat ik morgen, of volgende week écht ga wel
ga veranderen, maar dat ik éérst nog ‘even’ moet ontspannen en energie opdoen. De waarheid is dat de
verslaving me juist heel veel spanning geeft en enorm veel energie kost. Terwijl mijn werk me al meer
dan genoeg energie kost, daar kan ik de verslaving eigenlijk helemaal niet bij hebben.
-Ik moet bij behoeften denken aan de piramide van Maslow, waarin de basisbehoeften onderin staan
(voedsel, kleding, onderdak): de eerste levensvoorwaarden staan onderaan: zij zijn de basis.
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De verslaving schopt dat helemaal in de war: terwijl je niet goed gegeten hebt voel je door je middel je
toch helemaal voldaan en tevreden, terwijl je feitelijk inteert op je energie en gezondheid.
Als je gebruikt kun je het gevoel hebben dat alles op orde is, terwijl je leven een chaos is.
Ook kun je door het effect van je middel fantaseren dat je geweldige sociale contacten hebt, enorm
gewaard wordt en erkend, en dat je geweldig bezig bent met je zelfontplooiing, terwijl dat feitelijk
allemaal niet aan de hand is. Verslaving geeft mij het gevoel dat ik niks hoef en niks hoef te voelen,
wat een soort van schijnvoldoening, schijnveiligheid, schijnzekerheid geeft. De basis van de piramide
ontbreekt dan, zonder dat ik dat zelf in de gaten heb. Het middel kan me het gevoel geven dat ‘alles in
orde en op orde is’ en ik voel me dan op de top van de piramide, ik heb zelfs een gevoel van algehele
zelfontplooiing, vrede en vrijheid, met grote creativiteit, intelligentie en leukheid – terwijl de hele
piramide afbrokkelt, aan het afbrokkelen is, of zelfs op instorten staat.
Alleen nuchter en clean kan ik een stevige basis vinden in mezelf en in het bestaan.
-Ik ervaar verschil in wat ik dénk nodig te hebben, en dat wat ik écht nodig heb. Door de verslaving is
het besef wat ik écht nodig heb verstoord. Ik heb een jong gezin en veel stress op mijn werk, dus het is
belangrijk mijn eigen basisbehoeften daarbij niet uit het oog te verliezen.
-Ik ervaar behoeften in mijn nuchterheid als waarde-gedreven mogelijkheden, existentiële waarden die
voortkomen uit mijn eigen biologie en zijn. Het onderzoek naar mijn diepste behoeften, échte drivers
is voor mij belangrijk om langdurig in herstel te blijven en verder te groeien, merk ik. Daarbij is
inderdaad bewustzijn van de basisbehoeften en of daarin is voorzien heel belangrijk: goede voeding,
onderdak, warmte, contact, stilte, natuur, frisse lucht – dat is voor mij de basis.
Nuchter zijn is voor mij een zoektocht naar mijn diepste innerlijke behoefte, die mij gelukkig maakt
als er aan voldaan is.
Wat nu, dankzij dit gesprek in mij opkomt is dat mijn grootste behoefte eigenlijk de mogelijkheid tot
verwondering is, maar dan niet door het middel, maar vanuit de stabiliteit van een leven in balans en
een helder en fris bewustzijn.
●Speelde de verslaving afgelopen week een rol in je leven, en zo ja op welke manier?
-Ik heb vermoeidheid doorstaan door een middagdutje, waar ik dat vroeger met middelen ‘oploste’.
Ik kan er erg slecht tegen moe of ziek te zijn; ik ben geneigd daar een drama van te maken en dan naar
een middel te grijpen om de vermoeidheid en het ziek zijn niet te voelen en te negeren. Maar ik ben nu
dus beter naar mezelf aan het luisteren en dat geeft hoop voor de toekomst.
-Ik had een matige week. Ik was vreselijk moe en het ging niet goed met me, waardoor de behoefte
aan alcohol opspeelde. Maar ik heb gelukkig niks gedronken en heb het geaccepteerd zoals het was.
Ik merkte daardoor op dat ik soms gewoon te veel wil zonder het zelf door te hebben. Bijvoorbeeld
drie uur sporten, in plaats van een uurtje, wat genoeg is. Het blijft opletten en leren.
-Ik had een goede week. Wat me wel opviel is dat ik even in een gat viel door een afspraak die op het
laatste moment door iemand werd afgezegd, terwijl ik me er juist zo op verheugde. Zo’n gat geeft wat
zucht. Door met iemand te appen en mijn teleurstelling te uiten verdween het snel weer. Ik mag dus
alert erop zijn dat de drang naar drank op kan komen door zulke pijnlijke momenten, net zoals het op
kan komen door stress. Me daarvan bewust zijn, de pijn uiten en grenzen stellen helpt me.
-Ik heb een lijstje activiteiten die ik inzet om niet te gebruiken; dat heb ik deze week goed benut. Mijn
patroon was namelijk altijd hard doorwerken, en als ik niet werkte ging ik gebruiken. Het is dus zaak
om naast mijn werk andere dingen te doen om uit gebruik te blijven. Dat gaat goed.
-Komend weekend ga ik met vrienden op stap als enige niet-gebruiker. Dat kan risicovol zijn maar het
zijn goede vrienden en ze begrijpen dat ik niet drink, dus ik heb er vertrouwen in dat het goed gaat.
-Met iemand in mijn familie ging het heel slecht en nu heerst er ineens weer een soort euforie dat het
beter gaat. Voor mij is het belangrijk dat ik niet mee ga in die onrust maar er rustig mee omga.
Ik merk dat als ik me rustig houd het eenvoudig kan blijven, terwijl als ik me mee laat slepen of me
eraan ga ergeren en me er druk/bezorgd over ga maken het heel onrustig en ingewikkeld kan gaan
worden, waardoor ik wil gaan vluchten in gebruik. Nu blijf ik rustig, reageer soms even niet via de app
maar laat het even rusten, en reageer dan liefdevol maar ook wat neutraal en met distantie. Dat geeft
rust en houdt me nuchter en in balans.
-Ik had een sterk triggermoment na een ontmoeting met een vriend die alcoholist in gebruik is. Het is
raar hoe de hele sfeer die rondom iemand in gebruik bijna besmettelijk lijkt voor mij; alsof ik zelf ook
weer in gebruik zou zijn. Na die ontmoeting was er ook ergens een anoniem moment op een anonieme
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plek waardoor het opkwam dat ik stiekem zelf kon gaan drinken, “lekker stout doen” zoals mijn
verslaafde brein me dan influistert. Ik heb toen meteen Refusal genomen, wat me rust gaf. Ik ben
andere dingen gaan doen en kon de volgende dag weer lekker werken, wat mij helpt nuchter te blijven.
-Ik had een rare week door plotselinge mantelzorg: mijn partner was gewond door een val waardoor ik
ineens alles in huis en voor het gezin moest doen. Dat was erg veel en vroeger dronk ik mezelf dan
rustig. Nu kan ik geen rust vinden in deze situatie, ik mis mijn eigen ritme en voel me geleefd doordat
ik niet toe kom aan mijn eigen dingen. Ik draai dan ook wat door in de drukte en ga ook nog eens van
alles en nog wat voor iedereen doen dat ik misschien eigenlijk helemaal niet hoef te doen. Terwijl het
al te druk voor me is. Doordat ik niet drink ben ik me echter wél bewust van dit alles, dus in zoverre
gaat het veel beter dan het vroeger gegaan zou zijn. Maar het blijft gewoon even een lastige situatie
voor me waarin ik extra alert mag zijn. Straks kan ik weer uitademen als de situatie normaal is.
-Ik had een hele drukke week waardoor ik onrustig werd en de behoefte aan gebruik af en toe voelde
opkomen omdat ik dan geforceerd wil ontspannen door middelen gebruik. Qua herstel kan ik ook nog
regelmatig het gevoel hebben dat ik in een soort wachtkamer zit: ik ben wel gestopt met een leven vol
gebruik, maar ik heb nog geen idee wat voor soort leven daarvoor in de plaats gaat komen.
Het is belangrijk voor me dat te aanvaarden, te genieten van hoe het nu is, in plaats van naar mijn
drukke hoofd te luisteren en me allerlei vragen te stellen over een ongewisse toekomst. Rust en geduld
zijn voor mij heel belangrijk in het herstel, merk ik. Ik doe wat ik kan en kijk hoe het verder gaat.
-Ik heb een eetverslaving en wil graag afvallen. Medisch is dat ook noodzakelijk. Afgelopen week
kreeg ik positieve feedback van mijn diëtiste en daar ben ik blij mee. De behandeling tegen de
verslaving gaat goed, en met mij gaat het ook goed, afgelopen week. Ik zie wel op tegen de komende
zogenaamd feestmaand december. Dan ligt er overal snoep en wordt er gestimuleerd om extra en extra
lekker te eten en snoepen. Overal in de winkels ligt het nu al in het zicht. Dat is lastig voor mij.
●Hoe gaan jullie om met alle reclame uitingen over verslavende middelen?
Ik zie reclame voor drank op TV, hoor het op de radio, sta bij een enorme fles drank op een poster op
een bushokje. Dat zijn voor mij soms overweldigende prikkels en kunnen triggers worden.
-Met reclame heb ik dat niet, maar wel met gezellige terrassen met mooi weer. Als dat me triggert ga
ik maar gauw naar huis; dat is voor mij dan het beste. Anderzijds vind ik het lastig dat door opnieuw
een lockdown wegens corona alles weer dichtgaat omdat ik dan teveel thuis zit. Mijn activiteiten
buitenshuis stoppen en dat lockdown-gevoel maakt mij onrustig.
-Ik richt me op 0.0 en dat bevalt mij prima. Ik zie alle reclame voor drank maar als galgenhumor: ze
willen je gek maken, vooral richting de feestdagen. Ik laat me niet meer gek maken, ik blijf nuchter.
-Ik heb helemaal geen last van reclames en ook niet van terrassen of de feestdagen. Mijn trigger is
mijn eigen frustratie als iets me niet lukt, iets me te veel is, ik iets niet begrijp van mezelf, van een
ander of van een situatie. Dat rotgevoel wil ik dan wegdrinken. De remedie is het er te laten zijn zoals
het is en me richten op iets anders dan dat wat me dwarszit. Gewoon mijn eigen dingen blijven doen.
De alcohol lost echt nooit iets op. En die zucht gaat altijd weer voorbij.
-Ik kijk geen TV dus al die reclames mis ik gelukkig. Een Netflix serie waarin veel drugs wordt
gebruikt triggert me wel. Ik wil zo’n serie dan tóch uitkijken uit nieuwsgierigheid terwijl ik er ook last
van heb en het me bezig houdt. Omgang met vrienden die drugs gebruiken, veel drinken en roken vind
ik ook lastig. Ik wil dat doen op een nuchtere rustige manier en zelf niets te gebruiken, niet drinken en
niet roken. Ik wil dat niet meer, ik heb het te veel gedaan en loop er in vast.
-Elke trigger zit in wezen in mij. Het gaat om mijn bewustzijn.
Maar onverwachte reclame uitingen voor middelen op allerlei sites en social media komen soms wel
binnen, en ik ben dan extra alert op wat dit met mij doet, of ik er onrustig van word, er zin in krijg.
Vooral de subliminale boodschappen en de sfeer van een reclame, het gevoel dat een reclame probeert
te pushen vind ik lastig omdat het zo onderhuids kan doorwerken – het vraagt dus om veel bewustzijn.
-Bij mij zit het echt helemaal in mezelf: er ontstaat regelmatig na het werk, op weg naar huis, een soort
druk om te gaan gebruiken. Mijn brein denkt dan dat ééntje wel kan, terwijl het in werkelijkheid nooit
bij ééntje blijft. Reclame doet me weinig. Feestjes ook niet, maar daarna, als ik thuis kom en de kans
zie om in mijn eentje stiekem te gaan drinken – dát is voor mij de valkuil. Ik denk dat bij mij eerder
een gevoel in mij tot een trigger leidt, dan dat een trigger tot een gevoel leidt.
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-Reclames kun je niet ontlopen want die uitingen kom je overal tegen. Soms vind ik dat zwaar en iets
in mij wil dan ook drinken. Maar anderzijds besef ik dat reclame bedrog is, en daar wil ik niet meer in
trappen, dus daarom wil juist NIET drinken: ik wil niet belazerd worden en mezelf niet belazeren.
Wanneer mijn omgeving het heeft over gebruik of gebruikt, dan blijf ik daar soms voor mijn eigen
veiligheid en rust nog wel bij weg. Daar is niks mis mee, vind ik.
-Ik ben niet stabiel, dus ik wil liever niets zeggen.
-Ik ben niet gevoelig voor reclame. Ik zag laatst een film (Druk, 2020) die helemaal over drank ging
en ik werd er letterlijk misselijk van en voelde walging – dat vond ik wel een gezonde reactie. Familie
en vrienden weten van mijn verslaving en houden er rekening mee; daar dus geen triggers. Té druk
zijn, té veel werken, dát is een trigger voor mij. Ik moet dus mijn agenda goed beheren en niet te veel
hooi op mijn vork nemen. Veel water drinken helpt mij ook, want waar water zit kan geen drank.
-Ik ben hier voor het eerst en ben erg onder de indruk dat jullie allemaal zoveel hierover te vertellen
hebben. Ik snap dat nog niet. Misschien ben ik me van veel dingen nog niet bewust na vijf maanden
nuchterheid. Maar reclame doet me niks, voor zover ik weet. De kroeg doet mij wél wat. Eigenlijk
gaat het nuchter zijn momenteel best gemakkelijk. Ik heb ook veel steun van mijn gezin. Misschien
loop ik later nog tegen dingen aan, maar ik ben eerlijk: het gaat nu gewoon heel goed en ik ben blij.
-Ik ben ook nieuw en ik ben blij verrast met de openheid van de mensen in dit groepsgesprek. Dat
geeft me een goed gevoel en ik heb er veel aan. Triggers zijn voor iedereen anders en werken bij
iedereen anders, dat wordt me hier nog eens duidelijk. Dat is ook logisch vind ik, want ieder mens is
uniek. Ik vind het fijn dat iedereen zo open en eerlijk deelt hier, en dat ik dat ook kan doen. Ik voel dat
ik hier echt alles kan delen over mijn kwetsbaarheid en gevoeligheid, en dat anderen dat ook doen
waarnaar ik in alle rust mag luisteren. Een aantal dingen die jullie hebben gezegd blijven hangen en
heb ik opgeschreven voor mezelf. Ik zie zelf een trigger als uitdaging, zo van: “Mij krijgen jullie niet.”
Dat helpt mij. Als een extra handvat gebruik ik daarbij de ACT therapie die ik heb gedaan.
(ACT = Acceptance and Commitment Therapy. ACT is een vorm van therapie die jou kan helpen grip
te krijgen op jouw gedachten en de regie weer in handen te nemen. Soms raak je de controle over je
eigen gedachten kwijt. Een vervelende of stressvolle ervaring is soms genoeg om jou te overweldigen
en daar wil jij vanaf. Maar hoe doe je dat? Je wilt weer lekker in je vel zitten en niet steeds bezig zijn
met die vervelende gedachten, of bang zijn dat ze weer terugkomen. ACT kan jou helpen om uit deze
verstrikking te komen en terug te keren in het hier en nu. ACT heet in het Nederlands Acceptatie en
Toewijdingstherapie en is een bewezen effectieve vorm van cognitieve gedragstherapie. ACT helpt jou
je gedachten te accepteren en omarmen, in plaats van tegen ze te strijden en ze proberen uit te
schakelen. Als jij gedachten of gevoelens onderdrukt of er tegenin gaat geef je ze meer kracht of
komen ze op een later moment juist sterker terug. Maar acceptatie is slechts de helft van de therapie.
Het ‘Commitment’ onderdeel van ACT houdt in dat jij nagaat wat jouw waarden zijn, en van daaruit
leert te handelen. Soms verlies je zicht op wat belangrijk is voor jou. Tijdens ACT krijg jij oefeningen
die jou helpen om mentaal flexibeler te worden en jouw waarden niet uit het oog te verliezen. Door
niet alleen maar te denken maar juist te doen verander jij de negatieve spiraal in een positieve, met
een hogere kwaliteit van leven als gevolg. Als jij goed omgaat met jouw gevoelens kun jij je beter
focussen op wat voor jou belangrijk is in het leven. ACT helpt je jouw mentale obstakels te zien en er
overheen te stappen. Ook kan ACT een waardevolle behandeling voor jou zijn als je een bepaalde
cirkel wilt doorbreken. Doe jij bepaalde dingen tegen beter weten in, en bezorgen ze jou meer
ongemak dan plezier? Het kan moeilijk zijn om dat los te laten, maar ACT helpt je hierbij.)
●Ik wil graag als onderwerp inbrengen waar ik het laatst kort over had: “Koester geen gedachten
hoger dan uw voegen.” Want daar heb ik vaak last van: te hoge verwachtingen van mezelf, van
anderen of van een situatie. Als die verwachtingen niet uitkomen raak ik gefrustreerd en dat is bij mij
een trigger voor gebruik. Ik heb de neiging élke dag álles uit een dag te willen halen, in plaats van
genoeg uit een dag te willen halen, of soms misschien zelfs maar één ding dat me blij maakt en
voldoening geeft. Dat is toch het verslaafde brein dat spreekt en dat het nooit genoeg vindt, volgens
mij. Gek genoeg heb ik hier juist méér last van als ik nuchter ben, omdat ik dan veel energie heb en
altijd vóluit wil gaan. Ik heb het daar soms echt moeilijk mee: te hoge ambities en daardoor een gevoel
van falen achteraf.
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen met dit fenomeen, jullie kijk daarop en jullie oplossingen.
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-Voor mij scheppen te hoge verwachtingen onrust en dan kan ik een soort roes terechtkomen van te
veel willen, te veel doen, en dóórgaan. Dat lijkt erg op verslaving voor mij. De remedie is op een
rustige en nuchtere manier te komen tot realistische inschattingen, op tijd pauze nemen en stoppen, en
als ik dan toch nog teleurgesteld ben beseffen dat teleurstelling alleen opkomt als ik verwachtingen
had. Als ik niks verwacht kan ik ook niet teleurgesteld worden. Eigenlijk is iets verwachten een
projectie van mij op de werkelijkheid, maar zo werkt het niet. Er gebeurt wat er gebeurt en ik weet pas
wat er gebeurt op het moment dat het gebeurt. Daar zal ook het verslaafde brein het mee moeten doen.
Als ik daar rust in kan vinden en zelfs tevreden mee kan zijn, blijf ik ook uit de verslaving.
-Ik herken het onderwerp. Ik denk regelmatig denk: “Vandaag doe ik lekker niks, maar dan zal ik
morgen álles doen!” Ik maak dan een prioriteitenlijst die onrealistisch groot wordt voor de dag van
morgen. De kunst is voor mij elke keer een puntje af te vinken en dan te stoppen, te ontspannen.
-Ik vind dit onderwerp ook herkenbaar door mijn neiging altijd maar door te willen gaan en nog meer
te willen doen. Het helpt mij niet te ver vooruit te kijken. Ergens naartoe werken is oké, maar je weet
nooit zeker hoe het loopt, daar dus altijd rekening mee houden. Overzicht houden is ook erg belangrijk
voor mij. En kleine stapjes zetten in plaats van mega sprongen willen maken. Als ik te veel wil doen
raak ik de controle kwijt, raak overbelast en wordt mijn leven chaotisch. Dat wil ik niet meer.
-Niet meer drinken levert een nieuwe realiteit op. Er komt ruimte in mijn leven. Ik mag meer voelen.
Soms kom ik nog dagenlang tot niks, dat vind ik soms nog lastig, maar het levert uiteindelijk wel altijd
iets op, al is het maar meer innerlijke rust. Ik maak ook minder uren op mijn werk dan ik gewend was
toen ik nog in de verslaving zat: ik ben meer herstelgericht aan het leven.
-Voor mij is het belangrijk door realisme in balans te blijven, in en met de dagelijkse realiteit te leven,
waar ik in de verslaving voor wegdook omdat ik het niet aan kon. Mijn neiging is namelijk erg veel te
eisen van mezelf, en soms ook van anderen. Ook kan ik last hebben van mezelf, anderen of een situatie
onderschatten of overschatten, hoge verwachtingen hebben, héél veel willen, en het “normaal” vinden
dat de snaar altijd gespannen staat. Dat komt waarschijnlijk doordat ik in een situatie opgroeide waar
altijd heel veel spanning was, waardoor hoogspanning voor mij ‘gewoon’ is geworden. Ik leerde, zo
weet ik nu, nauwelijks ontspanning kende, of dat dit in ieder geval niet vertrouwd voelde, en vaak ook
onveilig. De verslaving hield die spanning in stand. In nuchterheid een balans tussen inspanning en
ontspanning vinden die ik aan kan en die voor mij prettig aanvoelt is voor mij de kunst.
-Ik vind heel veel herkenning in wat hier gezegd wordt. Ik heb een aantal dingen voor mezelf zitten
opschrijven zodat ik ze nog eens kan nalezen want ik leer hier heel veel van. Ook ik wil vaak meer
doen dan mijn lichaam en geest eigenlijk aankunnen. Op tijd rust nemen is voor mij heel belangrijk.
-Nu ik nuchter ben heb ik ook antidepressiva afgebouwd, en daardoor voel ik me veel meer mezelf.
Slaap forceren door slaapmiddelen of andere drugs was een ding voor mij, daar ben ik nu mee gestopt.
Ik slaap daardoor wel minder maar voel me toch beter, meer ontspannen en ook meer in balans.
Alleen nuchter kan ik rekening houden met hoe ik me voel – als ik gebruik voel ik dat niet.
-Stress maakt mijn kop misselijk, net als teveel friet mijn buik misselijk maakt, zo voelt dat voor mij.
Mijn buik en mijn brein moet ik beiden niet overbelasten om in balans te kunnen blijven.
-Ik leer veel van jullie inbreng, waarvoor dank! Wat ik er onder andere uit haal is dat het gaat om het
onderkennen van hoe ik mij nu voel. Mezelf regelmatig die vraag stellen: “Hoe voel ik mij NU?”
Ik erger me als iemand tegen me zegt: “Rustig aan, dan breekt het lijntje niet.” Maar ik realiseer me nu
dat dit komt omdat ze vaak gewoon gelijk hebben als ze dat tegen me zeggen. Het is voor mij echt
lastig mezelf te durven voelen zoals ik me NU voel. Vooral als ik me niet zo goed voel, niet goed
genoeg voel, vind dat ik méér moet kunnen en méér moet doen. Het is de kunst tijdig te stoppen, als ik
nog wat energie over heb, in plaats van altijd maar tot het gaatje te gaan. Het gaat er voor mij om de
nuchtere levendige geest gepast te richten. En dingen te kiezen die kunnen en die ik kan, in plaats van
dingen die niet kunnen of die ik niet kan. “Zo ben ik NU” – en hoe ga ik daarmee om? Wat past bij
mij? Zoeken naar wat bij me past is zó belangrijk; dat vergat ik in de verslaving.
-Ik had vaak last van een diepgewortelde ontevredenheid, die ik wegzoop en weg blowde. Sinds ik ben
gestopt merkte ik dat ik TV ging kijken als verdoving, als roes. Daarom heb ik hem weg gedaan. Nu
ben ik veel aan het lezen, want dat geeft me wél een lekker gevoel, en ik stop er tevreden mee als het
genoeg voor me is. Ik onderzoek nuchter veel beter hoeveel slaap ik eigenlijk écht nodig heb. Door de
verslaving voelde ik dat niet, ging over grenzen heen. Het is voor mij ook heel erg belangrijk te
stoppen en gestopt te blijven door zelfinzicht in plaats van zelfdiscipline, want dat houd ik niet vol.

28

Dat houdt voor mij óók in dat ik soms niet weet waaróm ik me voel zoals ik me voel, als ik het maar
voel en er niet voor weg loop. Want ik ontdek dat de pijn eigenlijk altijd zit in het verzet tegen dat wat
er is. Daarbij helpt de mantra “Ook dit gaat voorbij” me.
Ook is het voor mij belangrijk niet bang te zijn iets te missen, want daardoor bleef ik te lang op
feestjes, ging naar te veel dingen toe, volgde constant het nieuws.
-Als ik me waardeloos voel en mensen mogen mij toch, dan helpt mij dat, dus daar stel ik me dan voor
open tegenwoordig. Toen ik dronk niet. Nuchter zijn vind ik soms wel lastig omdat ik merk dat ik
teruggeworpen wordt op mijzelf: ik kan niet meer vluchten in verslaving. Nuchter duidelijke keuzes
maken voor mezelf is verantwoordelijkheid nemen. Dat is het tegenovergestelde van wat ik in de
verslaving deed: “lekker” onverantwoordelijk zijn en doen. Met ruzies en chaos tot gevolg.
Dit groepsgesprek doet me goed: tijdens het uiten en luisteren ben ik bezig met zelfreflectie en ook
reflectie in bredere zin zodat ik uit mijn blikvernauwingen kan treden.
●Hoe komt het dat ik zó enorm zelfdestructie kunt zijn? Wat is dat???
-In wat de deelnemers tijdens dit online groepsgesprek uiten valt een gezamenlijk element te vinden:
Verslaving is gebrek aan verbinding of zelfs helemaal geen verbinding.
Gebrek aan, of geen verbinding met jezelf, je eigen gevoelens, en met anderen en hun gevoelens.
Dat creëert een vacuüm waarin enorme zelfdestructie en destructie mogelijk is.
Een schijnverbinding met jezelf en/of anderen op basis van verslaving schept ook ruimte voor die
zelfdestructie en destructieve omgang met anderen, wat de verslaving in stand houdt.
Echte oprechte verbinding met jezelf en jouw gevoelens, naasten, lotgenoten, anderen, en ook met het
bestaan als geheel (de samenleving, de natuur) is heel belangrijk voor het herstel.
De zelfdestructie van de verslaving kan ook optreden vanuit het verdrukken van onderliggende diepe
heftige pijn, en gevoelens van eenzaamheid, verdriet, woede, verveling, angst, onzekerheid – alle
gevoelens die als onaangenaam, pijnlijk, moeilijk, lastig of ondragelijk worden ervaren.
Daarmee net zo goed in verbinding durven zijn als met aangename gevoelens is een sleutel in herstel.
● Voorbeelden van peersupport via mail
Functies van contacten via mail en het vragenformulier (dagelijks uitgelezen) op onze website zijn:
informatie verschaffen, naar een Buitenveldertgroep doorverwijzen, drempel deelname verlagen,
persoonlijke vragen beantwoorden vanuit eigen ervaring en ervaringsdeskundigheid, individuele
begeleiding in herstelproces wanneer daarom wordt gevraagd (zowel online als offline indien nodig),
doorverwijzen naar hulpverlening en/of andere peersupport indien dat (ook) behulpzaam lijkt, vragen
om informatie van studenten en professionals beantwoorden. In dit hoofdstuk van dit verslag staan wat
voorbeelden van gedeelten van dergelijke contacten. Uiteraard zijn die onherleidbaar geanonimiseerd
om privacy te waarborgen. Naast deze online contacten nemen ook veel belangstellenden telefonisch
contact met ons op, via het landelijk gratis 0800-nummer en met de mobiele telefoonnummers van de
contactpersonen van de Buitenveldertgroepen. Zeer uitgebreide peersupport via mail en app waarin
veel persoonlijke, intieme en kwetsbare zaken worden gedeeld lenen zich niet verslaglegging en zijn
dan ook niet hier beschreven, hoeveel inzet, tijd en aandacht van onze vrijwilligers daar soms ook
besteed wordt. Intern vindt uiteraard ook zeer regelmatig peer support tussen gespreksleiders en
contactpersonen van alle Buitenveldertgroepen plaats naar behoefte.
1. Informatie aan nieuwe bezoekers verschaffen
•“Hoi, ik ga aanstaande maandag t/m 31 december voor het eerst naar een detox kliniek. Daarna krijg
ik vanaf 28 januari drie maanden begeleiding. Tevens hebben ze me aangeraden om alvast me ergens
aan te melden waar ik mee kan doen met groepsbijeenkomsten en ergens waar ik naar kan bellen, als
alles op me afkomt. Ze hebben me zelfhelp aangeraden. Aangezien ik dichtbij Amsterdam woon, zoek
ik iets in die richting. Mijn telefoonnummer is 06X. Graag sluit ik me bij jullie aan als dat mag. Gr A”
•“Hoi A, In de eerste plaats van harte welkom bij de Buitenveldertgroepen. Natuurlijk mag ook jij je
daarbij aansluiten. Heel veel sterkte gewenst en een begin van de verlossing van de verslaving in de
detox, komende periode. Mensen die dit aangaan zijn moedig! Goed dat je daarna drie maanden
begeleiding krijgt om verder aan je herstel te werken. Wel jammer dat dit niet meteen aansluitend op
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de detox kan, lijkt me. Ik kan me voorstellen dat het belangrijk is je goed op die periode voor te
bereiden. Inderdaad kun je die periode mede overbruggen door naar onze groepsbijeenkomsten te
komen - overigens ben je ook na die drie maanden gewoon welkom. Daarnaast is het ook mogelijk
langs deze weg contact op te nemen om zo te sparren met een lotgenoot, en kun je telefonisch contact
zoeken met een contactpersoon van de groep die je gaat bezoeken en ons gratis 0800-nummer: 08000200 596. In Amsterdam zijn er momenteel groepsgesprekken op maandag- en donderdagavond om
20:00 uur. Adres: A J Ernststraat 112 1082 BL Amsterdam-Buitenveldert. De ingang van het Huis van
de Wijk zit niet direct aan de A J Ernstraat maar aan een plein daarnaast, tegenover winkelcentrum
Gelderlandplein. Mocht je nog vragen hebben of meer contact willen ook nu en/of tijdens de periode
op de detox, dan lees ik het graag. Fijne dag verder, B.” • “Okay dank je wel. Zodra ik weer thuis ben
zal ik jullie benaderen, zodat ik in afwachting op de 28ste niet aan m’n lot overgelaten wordt want dat
is juist m'n grootste zorg. Alleen is alleen, deprimerend en dan ga ik weer misschien de negatieve
spiraal in en dat wil ik juist vermijden. Jij ook een fijne dag, groet A.” • “Heel verstandig dat je vooruit
kijkt en je nu al bewust bent van de mogelijke risico's van de periode na de detox. Dat besef is de
eerste stap in blijvend herstel en het halve werk. Je bent, ook tijdens de detox als je daar behoefte aan
hebt van harte welkom langs deze weg (mail), telefonisch en bij de groepsgesprekken in Amsterdam
vanaf januari. Maar nu eerst succes op de detox gewenst! Groet, B.” • “Hoi B, Inmiddels ben ik weer
terug van de detox. Dat is gelukkig goed gegaan. Vanaf maandag wil ik indien mogelijk graag mee
doen met groepsgesprekken. Kan ik ook via video bellen mee doen? Of zijn er bij jullie alleen fysieke
bijeenkomsten? Weet jij hoe ik aan een sponsor kan komen? Groet A.” • “Hoi A, Fijn dat de detox
goed is gegaan! Wat betreft de fysieke bijeenkomsten in Amsterdam: die zijn er komende periode elke
maandag en donderdag om 20:00 uur en je bent daar van harte welkom. Het huis van de wijk
Buitenveldert is open voor dit soort bijeenkomsten, ondanks corona, omdat voor herstelgroepen een
uitzondering mag worden gemaakt. Het is wel wat stiller dan normaal omdat veel mensen niet durven
komen wegens corona; zij geven de voorkeur aan bellen, online contacten en online groepsgesprekken,
of individuele begeleiding. Voordeel daarvan is dat het rustiger is in de groepen en iedereen uitgebreid
aan bod kan komen: wat dat betreft kun je er je voordeel mee doen. De groepen in Amsterdam hebben
ook WhatsApp-groepen waarin de vaste bezoekers zitten die zo contact houden met elkaar. Ze kunnen
appen in de groepsapp en/of bellen elkaar onderling of spreken 1-op-1 af. We werken niet met een
sponsorsysteem omdat veel bezoekers dat elders als beklemmend hebben ervaren. Het is de gewoonte
dat mensen die daar behoefte aan hebben iemand vragen in de groep of ze die mogen bellen als de
behoefte er aan ontstaat. We vinden het ieders eigen verantwoordelijkheid en vrijheid dat al of niet te
doen. In dit geval kun je dus, als je naar de bijeenkomst komt, je vraag stellen aan iemand waar jij je
prettig bij voelt. En je kunt sowieso mij mailen langs deze weg als je daar behoefte aan hebt. Mocht
dat onvoldoende voor je zijn dan kunnen we ook telefoonnummers uitwisselen. Veel bezoekers van de
groepen in Amsterdam willen elkaar ook in deze tijden van corona en lockdown graag live spreken,
wat heel anders is omdat je iemand niet alleen hoort en ziet op een scherm maar ook aanvoelt. Maar
omdat velen nog steeds niet fysiek bij elkaar durven/willen komen hebben we ook groepsgesprekken
via Zoom of WhatsApp. Als je daar belangstelling voor hebt, geef dit dan even aan, dan kan ik
contact opnemen met de gespreksleiders van die groepen om te vragen of ze nog plaats hebben voor
iemand erbij. Ik lees het wel. Fijne dag verder, B.” • “Hoi B, dank je wel voor je uitgebreide uitleg.
Indien mogelijk wil ik mee doen met een groepje die via Zoom gesprekken voert. Gr A.”
• Na de nodige informatie te hebben ontvangen is A trouwe deelnemer geworden van onze online
groepsgesprekken.
•“Beste, Een aantal weken geleden ben ik gestart met een traject bij Trubendorffer om van mijn
cannabis verslaving af te komen. Ik heb hiervoor een aantal NA groepen bijgewoond, maar ik merk
dat dit bij mij een beetje verkeerd valt vanwege de vrij religieuze/spirituele invalshoek.
Mijn behandelaar raadde mij daarna aan eens te gaan kijken naar een Buitenveldertgroep, vandaar
mijn mail. Vanwege corona is het misschien lastig een fysiek groepsgesprek bij te wonen. Daarom
vroeg ik me af of ik een keer een online groep bij zou kunnen wonen? Ik hoor graag van u.
Vriendelijke groet, A.” • “Beste A, Goed dat je contact met ons opneemt, het is inderdaad mogelijk
een keer een online groepsgesprek bij te wonen. Je bent van harte welkom. Als je hier je mobiele
nummer achterlaat ontvang je een uitnodiging voor de groepsapp van een online Buitenveldertgroep.
Daarin verschijnt op donderdag tegen 19:30 uur een linkje voor het online groepsgesprek via Zoom.
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Een andere mogelijkheid is deelname aan het online groepsgesprek op dinsdagavond. Daarvoor kun je
contact opnemen met B 06-x om te vragen of daar nog plek is. Vriendelijke groet, C.” A is al langere
tijd regelmatig deelnemer van online groepsgesprekken waar hij zich helemaal thuis voelt en er veel
aan heeft naar eigen zeggen.
• “Hai geachte heer/mevrouw, ik ben 40 jaar en heb héél veel meegemaakt! Het is zo'n verhaal dat is
echt te lang om hier neer te zetten! Ik heb informatie gekregen over de Buitenveldertgroep via een
herstelorganisatie. Ik heb ervaring met verslavingsproblematiek vanuit jeugd maar ben 11 maanden
geleden via verslavingszorg gestopt! Ik zou graag eens meekijken om te ervaren is om deel te nemen
aan een zelfhulpgroep! Ik woon in X en begreep dat daar iedere vrijdagavond een samenkomst is! Ik
hoor graag van u. Met vriendelijke groet, A.” • “Hoi A, Fijn dat je ons gevonden hebt en goed dat je
contact opneemt. Herkenbaar dat je zoveel hebt meegemaakt dat je verhaal echt te lang is om hier te
beschrijven - dat zou mij ook niet lukken. Goed dat je via de verslavingszorg hebt kunnen stoppen. Je
bent van harte welkom om eens te ervaren hoe het voor je is om deel te nemen aan een groepsgesprek
van een Buitenveldertgroep. In X is inderdaad elke vrijdag 19:30 uur een groepsgesprek. Ik heb van de
gespreksleider B geen gewijzigde aanvangstijd wegens de avondklok vernomen dus dat is onveranderd
Dan zijn jullie rond 20:30 klaar en kun je nog om 21:00 uur binnen zijn voor de avondklok in gaat.
Voor de zekerheid kun je even contact opnemen met B: 06 – x. Als je dat liever wil kan ik ook je mail
doorsturen aan B. Laat maar weten. Ik wens je alvast een fijne ervaring toe in de Buitenveldertgroep
aanstaande vrijdag. Als je verder nog vragen hebt of een ei kwijt wil voor die tijd, voel je vrij dan weer
te mailen. Fijne dag verder, C.” • “Hai C, stuur mijn mail maar door aan B! Met de vraag of ik
vrijdagavond aanwezig mag zijn! En: Ja! Stoppen was in mijn geval heel heftig: maandenlang
afkickverschijnselen pfff! Met vriendelijke groet, A.” A neemt deel aan de groepsgesprekken en vindt
hier veel steun om clean te blijven.
• “Hallo, Ik wil graag deelnemen aan online groepsgesprekken, wellicht op meerdere dagen van de
week. Aangezien het online is, maakt het denk ik niet uit vanuit welke plaats dit gebeurt. Zou je me
kunnen vertellen hoe ik mij daarvoor aan kan melden? (Zoom-nummer en evt. wachtwoord, en zo)
Alvast bedankt, A.” • “Hallo A, Welkom bij de Buitenveldertgroepen. Er zijn inderdaad diverse online
groepsgesprekken maar in een aantal plaatsen (daarnaast) ook fysieke groepsgesprekken. Niet in alle
online groepsgesprekken is momenteel altijd ruimte; we proberen zoveel mogelijk mensen te matchen
met een online groep in de (buurt van) de lokale Buitenveldertgroep omdat er ook onderwerpen en tips
aan bod kunnen komen die gaan over de situatie in die omgeving. Bovendien is het fijner, voor als er
weer of ook fysieke bijeenkomsten zijn of komen, dat je elkaar dan ook van online kent en omgekeerd.
Vandaar de vraag in welke stad of regio je woont, dan zoeken we samen de voor jou meest passende
oplossing. We lezen het graag. Fijne dag verder, B.” • “Hallo B, Dank voor je snelle reactie. Ik woon
in Den Haag. Op jullie site zag ik wel een groep die een fysieke bijeenkomst houdt, maar dat doe ik
liever nog niet. Ik lees het, nogmaals bedankt, fijne dag, A.” • “Hoi A, Je bent uiteraard helemaal vrij
te kiezen aan welke vorm van groepsgesprek je deelneemt - dat is aan jou en maakt ons niks uit. Je
kunt op dinsdagavond deelnemen aan het online groepsgesprek van de groep Den Haag: als je even
appt of belt met C op 06- X kan hij je uitnodigen voor de groepsapp waarin op dinsdag de link voor
het groepsgesprek via Zoom verschijnt. Op donderdagavond kun je momenteel ook deelnemen aan het
online groepsgesprek van de groep in Amsterdam (om 20 uur), omdat we door de avondklok daar nu
even geen fysieke groepsgesprekken kunnen houden. Daarvoor heb ik je 06 nummer nodig om je uit te
nodigen voor de groepsapp van die groep. Voel je vrij het eens rustig uit te proberen en de kat uit de
boom te kijken. Fijne avond nog, B.” • “donderdag is lastig voor mij, ik ga voor de dinsdagavond en
neem contact op met C. Nogmaals bedankt voor de snelle reactie en heldere informatie. Fijne avond!”
•“Beste zelfhulp, Ik wil me graag aanmelden voor de online groep van 19:30 in Utrecht via zoom en
groepsapp. Ik kamp aan een alcohol en coke verslaving. Ik woon in Utrecht, ben 28 jaar oud. Gr. A”
• “Beste A, Je bent van harte welkom deel te nemen aan het online groepsgesprek op donderdagen om
19:30 uur van de Buitenveldertgroep Utrecht. Het linkje voor Zoom verschijnt op donderdag iets voor
19:30 uur in de groepsapp. Daarvoor kun je een uitnodiging ontvangen door hier je 06 nummer achter
te laten. Fijne dag, B.” • “Bedankt 06X Gr A.”
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• “Dag, Ik ben A en ik loop al enige tijd bij Trubendorffer voor hulp bij drank en drugs. Ik heb van
mijn begeleider een link doorgestuurd gekregen en via die weg stuur ik deze mail. Ik zou namelijk
graag eens een online sessie willen bijwonen op de donderdagavond. Kunt u mij meer informatie
sturen over hoe dat ik zijn werk gaat? Bij voorbaat dank, A.” • “Dag A, Je kunt inderdaad op
donderdagavond een keer deelnemen aan het online groepsgesprek om te kijken of dat bevalt. Als je
hier je 06 nummer achterlaat ontvang je een uitnodiging voor de groepsapp waar gespreksleider B op
donderdagavond een link plaats voor Zoom. Als je nog vragen hebt kun die hier stellen. Voor nu van
harte succes gewenst met het verdere traject bij Trubendorffer. Vriendelijke groet, C” • “Beste C, Ik
heb verder geen vragen, dus geef gelijk mijn 06 nummer: 06-X. Bedankt! Met vriendelijke groet, A.”
• “Hoi, ik vroeg mij af of er online bijeenkomsten zijn en zo ja, wanneer en hoe laat? Ik mis de groep
erg door corona en zou toch graag weer een groep bijwonen, ook al dacht ik eerst dat ik niet online
wilde. Groetjes A.” • “Hoi A, er zijn verschillende online groepsgesprekken. Als je laat weten in welke
regio/stad je woont, kan ik je meer informatie geven over de mogelijkheden daar. Fijn dat je graag
weer een groepsgesprek wil bijwonen - je bent van harte welkom. Fijne dag verder, B.” • “Ik woon in
de regio West-Friesland, de groep in Hoorn kan niet elke week bij elkaar komen omdat we dat nu ook
vooral in de buitenlucht doen wegens corona, en verder telefonisch, groepsapp en onderling contact,
maar ik heb behoefte aan meer online groepsgesprekken.” • “Hoi A, Je bent van harte welkom bij het
online groepsgesprek via Zoom op donderdagavond georganiseerd door een Buitenveldertgroep in
Amsterdam. Als dat je wat lijkt, en je daaraan eens wil deelnemen kan ik ons mailcontact doorsturen
naar gespreksleider C, of je neemt zelf contact met hem op: x@x. Hij stuurt je dan een mail met de
link voor het gesprek aanstaande donderdag. Ik kan je, als je hier je 06 achterlaat, ook een uitnodiging
sturen via WhatsApp van onze groepsapp. Daarin staat de link voor Zoom ook (da's extra makkelijk
als je via je telefoon wilt deelnemen aan het groepsgesprek in plaats van via laptop, IPad of iets
dergelijks). Laat maar weten of het je wat lijk, zo niet dan zoeken we weer verder.” • “ Dat lijkt me
helemaal prima! Mijn nummer voor de app groep is 06X. Bedankt! Groetjes A.”
• “Hallo, Ik ben bekend met de Buitenveldertgroep, heb jaren geleden deelgenomen. Probleem is nu
voor mij hoe om te gaan stoute stemmetjes in de Coronabubbel. Ik sta meestal droog maar heb af en
toe paar keer per jaar de vreselijkste binge drink hergebruik weekenden. Dit ter inleiding. Waar is nog
plaats voor mij om bij voorkeur fysiek deel te nemen? Ik hoor van u. Groeten van A.” • “Hallo A, Het
omgaan met stoute stemmetjes in deze rare coronaperiode is een onderwerp dat regelmatig in de
groepsgesprekken aan bod komt en herkenbaar. Ook onregelmatig gebruik dat het leven toch ook
vreselijk kan verstoren door binge-gedrag is een onderwerp dat aan de orde komt.
En natuurlijk vooral: hoe ontkomen de deelnemers aan het groepsgesprek aan de stoute stemmetjes en
voorkom je zo'n vreselijk weekend. Je bent dus bij ons aan het goede adres. Ik begrijp je voorkeur
fysiek deel te nemen aan een groepsgesprek - dat geldt voor de meeste deelnemers. Maar momenteel
moeten we het wegens lockdown en avondklok nog even doen met 'second best': elke donderdag om
20 uur is er fijn groepsgesprek online via Zoom, waar je van harte welkom bent. Als je daaraan wil
deelnemen kan ik ons mailcontact doorsturen naar de gespreksleider, of je neemt zelf contact met hem
op: x@x. Hij stuurt je dan een mail met de link voor het gesprek aanstaande donderdag. Ik kan je ook
een uitnodiging sturen via WhatsApp voor onze groepsapp. Ook daarin staat de link en dat kan extra
makkelijk zijn als je via je telefoon wilt deelnemen aan het groepsgesprek in plaats van via laptop, pad
of iets dergelijks. Ik lees het graag, fijne dag verder, B.” • “Ik stuur de gespreksleider van het online
groepsgesprek een mail en denk nog na over de groepsapp. Wat een fijne en snelle reactie overigens
dat waardeer ik. Ik kijk uit naar de deelname. Dank je wel en groeten van A.”
•“Ik zou graag online een of meerdere meetings bijwonen om een beeld te krijgen hoe jullie het
aanpakken en wat dat voor mij kan betekenen. Ik kom er achter dat alleen deze neiging aanpakken best
zwaar is en soms vermoeiend. Ik kan niet op dinsdag- en donderdagavond en ik vond het moeilijk om
dan een groep te vinden waarbij ik kan aanschuiven. Ik hoor graag van jullie, groet A.” • “Beste A,
Van harte welkom bij de Buitenveldertgroepen. Het is inderdaad ook mijn ervaring en die van alle
bezoekers van de groepen dat het zwaar en vermoeiend kan zijn de neiging in je eentje aan te pakken.
Contact met peer supporters blijkt dan zeer behulpzaam. Jammer dat je niet op dinsdag- en
donderdagavond kunt, de avonden van de huidige online groepsgesprekken van groepen in Utrecht,
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Amsterdam, Den Haag en Leiden. Weet je dat deelname ook via je telefoon kan, mocht je die avonden
niet thuis zijn maar wel ruimte hebben een uurtje deel te nemen? Alle andere groepen hebben fysieke
groepsgesprekken (omdat dit is toegestaan voor mensen met een kwetsbaarheid), of communiceren
telefonisch met elkaar of via WhatsApp, dus daar zie ik ook even geen oplossing voor andere avonden
dan dinsdag- en donderdagavond. Wel kun je ook langs deze weg peer support krijgen, als dat je wat
lijkt. Er zijn meer mensen die het wegens corona nu even op die manier doen, en dat kan ook heel
goed behulpzaam bij de aanpak. Dus dat kun je ook overwegen. Het werkt dan het beste eerlijk te
schrijven wat er speelt, en dan ga ik daar op in, vanuit mijn eigen ervaringen en alles wat ik van andere
deelnemers aan de groepsgesprekken heb gehoord en onthouden. Dat kan ook werken - het is aan jou
uiteraard. Als je hier je 06 achterlaat kun je ook een uitnodiging ontvangen voor de groepsapp van de
Buitenveldertgroep Utrecht en op die manier met stadgenoten in contact komen. Ik lees het wel. Groet,
B.” • “Hallo B, dank voor je reactie. Ik heb op de dinsdagavonden psycholoog van Trubendorffer,
maar dat is al snel afgelopen, dus daarna kan ik wel. Wat lief dat je zo spontaan hulp aanbiedt,
hartverwarmend! In Utrecht zijn er nog geen fysieke groepen meen ik te begrijpen, maar dat komt nog
wel hoop ik, zou ik wel fijn vinden. Kan ik op termijn gewoon aanschuiven in de ZOOM-meetings in
Utrecht? Graag toevoegen in de app-groep, mijn telefoonnummer is 06 - X. Alvast dank voor de
moeite :-) Vriendelijk gegroet, A.” Hierna is deze nieuwe bezoeker gaan deelnemen aan de wekelijkse
online groepsgesprekken.
•“Onderwerp: Seks/pornoverslaving. Geachte Heer, Mevrouw, Onlangs heb ik mijzelf aangesloten bij
Trubendorffer om meer grip op mijn verslavingssituatie te krijgen. Eerder contact met SA is mij helaas
niet bevallen. Mij is geadviseerd om met jullie in contact te komen aangezien jullie niet zo 'zwevend'
te werk gaan. Graag zou ik wat meer informatie willen over de werkwijze en wat u van mij verwacht.
met vriendelijke groet, A.” • “Beste A, Welkom bij de Buitenveldertgroepen. Ik weet natuurlijk niet
wat je als 'zwevend' hebt ervaren bij de SA en ik heb zelf geen directe ervaring met A-groepen. Maar
ik kan wel zeggen dat ik de groepsgesprekken bij Buitenveldertgroepen juist als heel geaard en nuchter
ervaar: dat spreekt me juist zo aan. Er is geen stappenprogramma of 'spiritueel programma' (wat dat
ook mag betekenen), geen boek waarin staat hoe herstel 'moet'. Het is juist de bedoeling van deze
groepen dat iedere deelnemer op zijn eigen manier zijn eigen weg zoekt in zijn eigen herstel.
Aangezien iedereen anders is, is herstel ook individueel en uniek: het is voor iedereen anders.
De werkwijze van de Buitenveldertgroep is daarop gericht en daarom heel eenvoudig: Het onderwerp
voor het groepsgesprek wordt ingebracht door een van de deelnemers. Dat zijn dus meestal een heel
concreet en voor die persoon actueel onderwerp. Als alle deelnemers zich in het onderwerp kunnen
vinden krijgt iedereen die dat wil de gelegenheid zich over het onderwerp te uiten – luisteren is ook
oké. We praten uit en over onszelf, om te voorkomen dat het een adviesraad wordt waarin iedereen het
beter weet voor een ander, of kritiek op elkaar gaat geven: alle deelnemers zijn gelijkwaardig en er is
ruimte voor iedere visie en mening, die we niet opdringen aan een ander. De gespreksleider let erop
dat deze gespreksregels zodanig worden nageleefd dat het groepsgesprek in alle rust en met respect
voor elke deelnemer wordt gevoerd. We verwachten dus alleen van je dat je in die manier van werken
je kunt vinden, en je eraan houdt als je wil praten, maar alleen luisteren mag dus ook: sommige
mensen vinden het prettig eerst even 'de kat uit de boom te kijken'. Misschien doel je met 'zwevend'
ook nog op een of andere 'hogere macht', waarover ik bezoekers van A-groepen ook regelmatig hoor,
in totaal verschillende mate overigens. Misschien daarom goed ook nog even te melden dat dergelijke
onderwerpen in onze groepsgesprekken vrijwel nooit aan de orde komen, omdat de bezoekers dat iets
vinden voor je privé leven (of je ergens in gelooft of niet). Dit zijn geen groepsgesprekken over geloof
maar over heel nuchter en concreet je dagelijks leven leiden met je verslavingsgevoeligheid, zónder in
de verslaving vast te zitten. Ze gaan over herstel en verdere groei en ontwikkeling na de verslaving.
Hopelijk heb ik hiermee een beeld geschetst waardoor je een indruk hebt van onze werkwijze. Ik weet
natuurlijk niet bij welke locatie van Trubendorffer je bent aangesloten, maar mocht je interesse hebben
in een groepsgesprek, laat dat dan even weten - dan kan ik je eventueel verder helpen een online en/of
offline groepsgesprek van de groep in jouw plaats bij te wonen. Vriendelijke groet, B.” • “Beste B,
Allereerst dank voor je uitgebreide antwoord. Het klinkt dat jullie de partij zijn die bij mij zal
aansluiten. De interesse is er zeker om een groepsgesprek aan te gaan. De locatie Den Haag is waar ik
zit. Bij verdere vragen verneem ik dat uiteraard graag. Met vriendelijke groet, A.” Belangstellende is
gaan deelnemen aan online en offline groepsgesprekken van de Buitenveldertgroepen Den Haag.
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• “Goedenavond graag bespreek ik de mogelijkheden om een keer deel te nemen aan de Buitenveldertgroep in Den Haag. Ik heb een intake bij Trubendorffer achter de rug en sta op de wachtlijst voor een
behandeling dit gaat helaas momenteel 5 maanden duren. Ik ben nu sober en wil dat ook blijven. Ik wil
onderzoeken of een zelfhulpgroep mij kan ondersteunen in dat proces . Gr A.” • “Goedenavond A, Je
bent van harte welkom om te komen ervaren of de Buitenveldertgroep in Den Haag iets voor je kan
betekenen. Dat kan ook tijdens de wachttijd voor behandeling. Op vrijdagavond kan dat om 19:00 uur
in een groepsgesprek bij Trubendorffer, Bezuidenhoutseweg 115 en op dinsdagavond om 19:30 uur in
een online groepsgesprek via Zoom. Je kunt je voor beiden of een van beiden aanmelden bij een van
de contactpersonen: B 06-X, C 06-X of D 06-X. Je kunt ook hier je mobiele nummer achterlaten zodat
je kunt worden toegevoegd aan de groepsapp waarin de link voor het gesprek via Zoom verschijnt en
waar je je aan kunt melden voor het groepsgesprek op vrijdag omdat daar wegens de anderhalve meter
regel een beperkt aantal plaatsen is. Mocht je nog vragen hebben dan lees ik het wel weer.
Vriendelijke groet, E.” • “Beste E, Hartelijk dank voor het snelle antwoord ik ben deze week
gecontacteerd door Trubendorffer en kan over 2 weken al terecht (in plaats van over 5 maanden). Ik
richt mij nu eerst op dit stuk even kijken wat er op mij afkomt maar hou dit aanbod paraat. Vr gr A.”
Wat later volgt dit bericht: “E, ik was er vrijdag en het was voor de 1e keer een goede ervaring - qua
tijdstip weet ik niet of het voor mij haalbaar is om vaak aan te sluiten maar het was zeker voor een 1e
keer (best spannend) een prima ervaring. Gr A.”
• “Hoi ik wil mij aanmelden voor de Buitenveldertgroep Utrecht op donderdag om half 8. Kan dat? Ik
ben momenteel in behandeling bij Trubendorffer voor een eetverslaving en koopverslaving. Gr A.” •
“Hoi A, Dat kan zeker - je bent van harte welkom bij de Buitenveldertgroep Utrecht. In de groep zitten
mensen die last hebben (gehad) van dwangmatig gebruik/gedrag - we zijn niet gericht op het middel
maar op het leren leven met die gevoeligheid voor dwangmatigheid. Dus ook iemand met een
eetverslaving en koopverslaving is van harte welkom. Ik ervaar die neiging bij mezelf vaak als de
behoefte aan het vullen van een gevoel van leegte en 'saaiheid' en het verdrukken van voor mij lastige
gevoelens, zoals onrust, verdriet, pijn, boosheid. Misschien herken je er iets in. Als je hier je mobiele
nummer achterlaat ontvang je een uitnodiging voor de groepsapp van de groep Utrecht, waarin
gespreksleider B elke donderdag tegen half acht de link plaatst voor het groepsgesprek via Zoom.
Zodra het weer kan zal de groep (ook) weer fysiek bij elkaar komen. Fijne dag verder, C.” • “Fijn dat
ik mee mag doen. Ik ben nog aan het ontdekken waarom ik dat doe maar ik vermoed zelf uit een
minderwaardigheidscomplex en onzekerheid door mijn jeugd. Mijn nummer is 06-X. Gr A.”
• “Geachte heer/mevrouw, Ik zou graag meer informatie willen betreffende de bijeenkomsten van de
groep. Hoe is het in elkaar gezet en met hoeveel mensen zit je bij een bijeenkomst? Ik heb namelijk
sociale angst, maar ook een alcohol probleem, waar ik heel graag aan zou willen werken - maar
momenteel niet genoeg hulp/ondersteuning voor krijg. Is het een mogelijkheid dat ik eens een
bijeenkomst bijwoon, samen met mijn partner? Hij is natuurlijk ook beschadigd door mijn drinkgedrag
en ook is hij mijn mantelzorger, dus zonder hem kom ik het huis eigenlijk niet uit. Hopende snel van u
te horen. Met vriendelijke groet, A.” • “Beste A, Van harte welkom bij de Buitenveldertgroepen. Wat
goed dat je graag wil werken aan het alcoholprobleem en sociale angst. Ik heb daar zelf ook last van
gehad, maar destijds wist ik nog helemaal niet dat één van de negatieve werkingen van alcohol
(sociale) angst is. Sinds ik niet meer van alcohol afhankelijk ben, en therapie voor sociale fobie heb
gevolgd, is die sociale angst enorm afgenomen. Ik wens je toe dat ook jij je weg in herstel vindt. Een
onderdeel daarvan kan zeker deelname aan de groepsgesprekken van een Buitenveldertgroep zijn. In
welke regio/stad zou je zo'n bijeenkomst eens willen bijwonen? Dan kan ik contact met hen opnemen
om te vragen of ze het goed vinden dat je partner ook een keer meekomt - want in principe zijn deze
groepen alleen voor lotgenoten, mensen die problemen hebben met bijvoorbeeld alcohol. Maar de
meeste groepen zijn niet zo streng en ontvangen ook wel een naaste bij een eerste deelname. En anders
kan hij je mogelijk brengen, en even buiten de groepsruimte wachten tijdens het groepsgesprek, dat
vrijwel nooit langer dan een uurtje duurt.
Onze werkwijze is eenvoudig: iemand uit de groep brengt een onderwerp in. Vervolgens kan iedereen
zich uiten over dat onderwerp. Daarbij handhaaft een andere deelnemer, de gespreksleider, onze
gespreksregels waarin staat dat we elkaar met respect behandelen en praten uit en over onszelf, zonder
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elkaar te onderbreken, in discussie te gaan of kritiek te uiten. Ik lees graag voor welke groep in welke
plaats je belangstelling hebt. Fijne dag verder, B.” • “Hallo B, Excuses voor mijn late antwoord. Ik
ontdek zojuist toevallig dat je e-mail was belandt in mijn Spam. Het is fijn om te horen dat je hersteld
bent van de sociale angst in combinatie met het alcoholprobleem. Ik zelf zit er nog middenin en
behandeling voor sociale fobie heb ik helaas nooit gehad. Mag ik vragen of de Buitenveldertgroepen
onderdeel zijn van de VNN? Want vanuit daar ben ik naar jullie doorverwezen. Hopelijk zijn er ook
bijeenkomsten in deze regio (A). Het zou inderdaad fijn zijn als je namens mij vraagt of mijn partner
mag meekomen voor een eerste gesprek; dat zal mij sneller over de drempel helpen om daadwerkelijk
te komen. Ook zou ik graag willen weten of de groep niet te groot is qua aantal deelnemers. Dit vraag
ik natuurlijk vanuit mijn sociale angststoornis. Hopende gauw van je te horen, en nogmaals excuses
dat ik je zo lang heb laten wachten op antwoord. Hartelijke groet, A.” • “Hoi A, Geen excuses nodig
hoor - dat gebeurt mij ook wel eens dat mail van een nieuw contact in mijn spam belandt. Wat betreft
de sociale fobie: als je er behoefte aan hebt zou je aan VNN of (eventueel via je huisarts) bij een
GGZ/therapeutisch centrum bij jou in de omgeving eens kunnen vragen of er een groepstherapie of
individuele therapie is, die gericht is op de sociale fobie. Soms ook kan een POH-GGZ van een
huisartsencentrum dat leveren; dat zou je ook aan je huisarts kunnen vragen, als je er behoefte aan
hebt. Maar misschien zijn de bezoeken aan de Buitenveldertgroep al voldoende voor je; in mijn geval
heeft die groep enorm bijgedragen aan mijn herstel van sociale fobie. De Buitenveldertgroepen zijn
geen onderdeel van VNN - we zijn een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. Wel is er al jaren een
goede samenwerking met VNN: wij wijzen onze bezoekers, die nog niet bekend zijn met VNN of
andere verslavingszorg, op de mogelijkheid daar in behandeling te gaan als het ze niet lukt vrij van
alcohol te worden of blijven. Omgekeerd wijst VNN regelmatig haar cliënten op de mogelijkheid om
naast/na de behandeling verder aan het herstel en verdere groei te werken door bijvoorbeeld de
Buitenveldertgroepen te bezoeken. In A is er wekelijks groepsgesprek op maandag om 19 uur, waar je
ongetwijfeld van harte welkom bent. Adres: X. Normaal gesproken ben je welkom zonder aanmelden,
maar wegens de anderhalve meter regel door corona kan dat nu even niet omdat de beschikbare ruimte
beperkt. Je kunt je aanmelden bij één van de vrijwilligers van deze groep: C: 06-X of D: 06-X. Ook
kun je met hen overleggen of deze bijeenkomsten iets voor jou kunnen betekenen. Je kunt met hen ook
eerst een afspraak maken voor een één‑op‑één gesprek, waarin je alle vragen kunt stellen over de
werkwijze van de Buitenveldert-zelfhelpgroepen en hoe jij daar baat bij kunt hebben.
Je kunt ze ook vragen of je partner mee mag komen voor een eerste gesprek. Maar ik kan hen ook
even mailen met die vraag - wat jij het liefste wil: laat maar even weten alsjeblieft. Mogelijk besluit hij
dan dat hij het morgenavond eerst even aan de groep gaat vragen, want de deelnemers moeten zich
daarin kunnen vinden natuurlijk. Zulke dingen doen we in de Buitenveldertgroepen altijd in goed
onderling gelijkwaardig overleg. Mijn ervaring is dat eigenlijk altijd alle groepen van harte bereid zijn
om uitzonderingen te maken op de algemene regel dat er alleen lotgenoten aan het groepsgesprek
deelnemen - juist omdat dit voor de deelnemers meestal het meest veilig is. Voor zover mij bekend is
er in A een rustige groep. Je hoeft dus totaal niet bang te zijn voor een grote en onrustige groep. Als je
nog meer vragen hebt: stel ze hier gerust. Fijne dag verder, B.” • “Goedemiddag, Ik zal sowieso even
laten weten hoe de bijeenkomst gegaan is. Ik heb volgende week maandag om 18:15 uur de eerste
afspraak. Mijn man gaat dan met mij mee. Hij is bij het individuele gesprek aanwezig, en even in de
groep - maar blijft niet tot het einde, want dat is niet de bedoeling en ik begrijp dat. Ik hoop alleen dat
ik een beetje in de groep kan aarden en me langzaam op mijn gemak kan gaan voelen. Maar we zullen
zien. Je hoort nog van me. Dankjewel voor je betrokkenheid. Hartelijke groet, A.” Vanaf dat moment
is deze belangstellende vaste bezoeker van de groep geworden en heeft daar een thuis gevonden waar
ze behalve aan de verslaving ook aan de sociale fobie kan werken.
• “Beste zelfhelp, Ik zou graag een avond bij willen wonen volgende week woensdag in X. Is het voor
die tijd mogelijk deel te nemen aan een online groepsgesprek? Dat zou fijn zijn. Woensdag duurt
namelijk nog zo lang. Ik hoor het graag! A.” • “Beste A, Je bent volgende week woensdag van harte
welkom bij de Buitenveldertgroep in X. Wegens het anderhalve meter gedoe graag even aanmelden
door te appen/bellen met B: 06-X. Als je dat fijner vindt kan ik het aan haar doorgeven. Goed dat je
aangeeft dat je graag voor die tijd wil deelnemen aan een online groepsgesprek. Dat kan vanavond om
20 uur in een online groepsgesprek via Zoom met mensen uit het hele land. Je kunt je daarvoor
aanmelden via X@X dan ontvang je wekelijks de link voor Zoom in je mail. Je kunt ook je mobiele
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nummer doorgeven en deelnemen aan de groepsapp - ook daarin verschijnt de link voor wie dat
makkelijker vindt. Hier alvast de link voor vanavond: Topic: Buitenveldert Online Donderdag 26
Augustus 20:00 Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/X Meeting ID: X Passcode: XX. Van
harte welkom! Fijne dag, C.” • “Beste C, Ik heb gister de online bijeenkomst bijgewoond en dat was
erg fijn. Ik zal mij via B aanmelden voor woensdag. Ook zou ik graag worden toegevoegd aan de
groepsapp. Mijn telefoonnummer is 06X Is het bij jullie ook mogelijk om met iemand te bellen als ik
het moeilijk heb? Of is dat niet de bedoeling? Ik vond het erg prettig gister! Mijn behandelplan bij de
Brijder loopt door totdat ik een duidelijk vangnet heb en de steun die ik nodig heb om nuchter te
blijven. Ik hoop deze eventueel bij de Buitenveldertgroep te vinden. Alvast bedankt voor uw tijd en
moeite. Mooie dag! A.”
2. Individuele peersupport/begeleiding
•“Hoi A, Hoe gaat het, nu je thuis bent van de detox? Is het een beetje te doen? Ik weet niet of je al
contact hebt opgenomen met B en of je morgenavond kunt en gaat deelnemen aan het online
groepsgesprek bij hem, maar er is donderdagavond ook nog plaats. Als je hier je 06 achterlaat kan ik je
een uitnodigingslink van die groepsapp sturen waarin donderdagavond tegen 19:30 de link voor Zoom
verschijnt. Fijne dag verder, C.” • “Hoi C, Erg fijn dat je aan me denkt. Zat toevallig net na te denken
hoe ik dit ga oppakken. Was in het weekend door vrienden afgeleid gelukkig. Vandaag zo moe dat ik
‘s middags geslapen heb. Morgen overdag wee werken. Ja, ik wil graag mee doen met die online groep
morgenavond. Mijn nummer is 06-x Dank je wel. Groetjes A.” • “Hoi A, Mooi dat je afgelopen
weekend afleiding had door vrienden en vandaag hebt toegegeven aan je vermoeidheid door te gaan
slapen en zo goed voor jezelf te zorgen. Ik was in het begin van mijn herstel ook vaak heel erg moe.
Volgens mij komt dat ook doordat er veel onrust en dwangmatigheid in het lijf zat dat zijn nawerking
heeft. Goede zelfzorg stond en staat daarom steeds op nummer 1 voor me. Steeds weer me afvragen:
"Wat heb ik NU nodig?". Een eindje wandelen of fietsen, een lekkere lange douche nemen, lekker
gezond koken en genieten van het eten, iets leuks op TV of internet bekijken of lezen. Me afvragen
wat mijn hobby’s ook alweer waren, want ook die had ik verwaarloosd. Soms hielp het me heel
bewust aandrang tot oud dwangmatig gedrag uit te zitten, een andere keer kon ik beter afleiding
zoeken. Het was een zoektocht naar nieuw, gezond gedrag én naar mezelf. Hopelijk is het ook fijn om
morgen overdag te werken en geeft dat prettige afleiding.
Als je mee wil doen aan het zoomgesprek morgenavond van de groep kun je het beste even contact
opnemen met B: 06-x. Als je donderdagavond mee wil doen kan ik je uitnodigen voor de groepsapp
van die online groep. Laat maar even weten wat je voorkeur heeft.” • “Hoi C, 1 dank je wel voor je
steun en uitleg. En ja, ik herken me helemaal in jouw verhaal. Klopt helemaal. Ik ga morgen ook rustig
beginnen. Op kantoor weten ze overigens van niks. M'n vrienden heb ik wel verteld. Geven me veel
steun en liefde. Gelukkig. 2 Ja ik ga B bellen voor morgen. 3 Ja ik wil ook donderdag mee doen. Dan
kan ik ontdekken hoe dat gaat, voelt, waar ik me thuis voel. 4 Ook hoop ik een sponsor of buddy te
vinden waar ik mee kan bellen en praten. Mocht ik ineens weer overvallen worden door donkerte,
depressie en dwangmatige zucht. Tot nu toe niet gehad. Afkloppen op hout. 5 Ik ga nu B effe bellen.
Fijne avond.” Inmiddels neemt A al langere tijd deel aan de online groepsgesprekken, heeft daar ook
een buddy gevonden, en laat weten dat hij daar enorm veel steun voor zijn herstel vindt.
• “Hoi A, Het online groepsgesprek op donderdagavond ben ik nog steeds erg blij mee. Ook gisteren
was dat weer erg fijn en leerzaam. Maar ik heb ook nog de behoefte aan het online groepsgesprek de
dinsdagavond. Tevens is de lockdown op een gegeven ogenblik over en dan wil ik live kunnen gaan.
Ik heb me bedacht dat X dan wel erg ver is. Is het mogelijk dat ik alsnog met een groep in Y aansluit?
Groet B. PS: Sorry voor de overlast. Maar ik merk dat ik vrij snel hecht aan de groep. Dus dan blijf ik
graag jarenlang bij dezelfde mensen; dat is belangrijk en fijn voor mij. Vandaar mijn vraag. Groet, B.”
• “Hoi B, Wat fijn te lezen dat je erg blij bent met de online groepsgesprekken op donderdagavond. En
dat je merkt dat je ook behoefte hebt aan de dinsdagavond – prima! Snel gehecht raken aan een groep
vind ik een herkenbaar gegeven - gelukkig heb ik in de loop der tijd gemerkt dat dit voor mij ook geldt
wanneer ik me weer eens bij een andere groep aansluit of er een opricht. Wat dat betreft is mijn tip nu
vooral te genieten van de bijeenkomsten, er je voordeel mee te doen voor je herstel, en je geen zorgen
te maken over hoe dat na corona zal gaan. De sfeer in alle Buitenveldertgroepen komt over het
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algemeen behoorlijk overeen: laagdrempelig, nuchter, rustig met alle ruimte voor ieders individuele
visie en herstelweg. Ik denk dat als we weer fysieke bijeenkomsten in Y gaan houden je daar je snel
thuis zult voelen, net als nu online in X en Z. Maar het is zeker ook mogelijk je alsnog aan te sluiten
bij die in Y straks. Die online groepsgesprekken zijn momenteel wel net als die van X op donderdagen
(alleen beginnen wij om 20 uur). Als je online mee wil doen in Y, laat dan maar weten, dan krijg je de
Zoom link daarvoor. Het is totaal niet nodig sorry te zeggen voor je vragen hoor - die vind ik heel
begrijpelijk en goed dat je ze stelt! Voel je s.v.p. altijd vrij welke vragen dan ook te stellen je te uiten
hier. Fijne dag verder, A.” • “Okay A, begrepen. Dank je wel voor je uitleg. Ik blijf voorlopig waar ik
zit, want dat bevalt me prima. Goed, ik ga stoppen met zorgen maken over na de lockdown. En
inderdaad: ik vind de combi Dinsdag- en Donderdagavond erg fijn. Heb ik nu denk ik voorlopig ook
nodig. Bedankt en fijne dag.”
• “Dag, Ik ben nu 40 dagen gestopt met alcohol. Daarvoor heb ik meerdere terugvallen gehad. Bij de
Jellinek ben ik nog en ik ben meerdere keren bij een AA- bijeenkomst geweest. Helaas voelde ik me
daar niet op mijn gemak. De Buitenveldertgroep in X, zou voor mij denk ik het meest dichtbij zijn.
Mijn vraag is vooral hoe het er bij jullie aan toe gaat. Ik ben niet zo goed in 'nieuwe mensen', kijk eerst
meestal de kat uit de boom. Ik vind het nu behoorlijk moeilijk worden zonder alcohol. Alvast bedankt!
A.” • “Dag A, In de eerste plaats van harte gefeliciteerd met je herstel. Goed dat je bij Jellinek bent - ik
heb zelf veel steun van de verslavingszorg ondervonden, ook en juist in moeilijke perioden van
abstinentie. Jammer dat je bij de AA je niet op je gemak voelde; maar gelukkig is er meer dan dat. Een
bijeenkomst van de Buitenveldertgroep gaat zo: Iemand van de groep brengt een onderwerp in
waarover hij/zij wil praten die avond. We kijken dan even of iedereen het onderwerp begrijpt en er
geen bezwaar tegen heeft. Dan praat iedereen die dat wil na elkaar uit en over zichzelf over dat
onderwerp - maar er is geen plicht om te spreken: dus als jij liever eerst de kat uit de boom kijkt en
niets wil zeggen is dat helemaal prima. Ook als je een paar bijeenkomsten alleen wilt luisteren om aan
de groep en de werkwijze te wennen. Ik heb zelf de eerste vijf keer niets gezegd; daar was ik veel te
verlegen en onzeker voor toen. Als iedereen die dat wil wat heeft gezegd kan degene die het
onderwerp heeft ingebracht nog wat zeggen - en dan is het groepsgesprek klaar. Misschien helpt het
jou nog hier te melden dat we geen rituelen hebben zoals andere groepen. Dus we zeggen niet steeds
"Ik ben Piet, alcoholist." Ook applaudisseren we niet voor nieuwe bezoekers of als iemand iets gezegd
heeft, en geknuffeld wordt er ook niet. Er is geen stappenprogramma of 'hogere macht' - omdat we
vinden dat ieder mens uniek is en een eigen weg in herstel heeft. De sfeer in de groepen is rustig en
gemoedelijk. Hopelijk krijg je door bovenstaande tekst een beetje een indruk van hoe het er aan toe
gaat. Momenteel is het wijkcentrum in X nog gesloten voor groepen door corona. We hebben nog
geen bericht ontvangen over wanneer het weer opent. Zodra dat bekend is verschijnt het op website.
Tot die tijd kun je bellen met B : 06 – X. Maar je kunt ook deelnemen aan een online groepsgesprek –
er zijn er meerdere per week. Locatie speelt daarbij nu geen rol: je bent overal van harte welkom.
Daarvoor kun je hier je 06 achterlaten: dan voeg ik je toe aan de groepsapp (WhatsApp) en krijg je
wekelijks linkjes + codes voor Zoom. Mocht je nog vragen hebben dan kun je die hier stellen. In ieder
geval sterkte en succes met je verdere herstel en een fijne dag verder, C.” Hierna bleef het enige tijd
stil vanuit de belangstellende, zoals we dat wel vaker meemaken: de ambivalente periode kan zowel in
de verslaving lang aanhouden, maar ook daarna met betrekking tot verder herstel: “Zal ik wel of niet
die groep bezoeken? Durf ik dat wel? Hoe zal dat zijn?” Vaak nemen we na een tijdje nog weer eens
contact met iemand op wanneer we het gevoel hebben dat dit diegene zou kunnen helpen. Zo ook in
dit geval: • “Hoi A, Bij het opruimen van het postvak op onze website kwam ik jou mailtje tegen - dat
maakt me benieuwd hoe het nu met je gaat. Destijds, eind mei, was je 40 dagen gestopt met alcohol en
ik meldde dat je van harte welkom was bij de Buitenveldertgroep die in X wekelijks bijeen komt. Ik
weet niet of je daar bent geweest, want ik kom er niet wekelijks omdat ik ook op andere dagen andere
Buitenveldertgroepen bezoek in verband met een wisselende agenda. Door de lockdown in combinatie
met de avondklok zijn we nu online. Ik hoop in ieder geval van harte dat het je gelukt is nuchter te
blijven - het is ook mijn ervaring dat het lastig kan zijn, zoals jij destijds al aangaf. Maar ook als het
niet gelukt is, of met vallen en opstaan gaat: je kunt steeds opnieuw stoppen en zo verder groeien, is
mijn ervaring. Mocht je een keer digitaal de kat uit de boom willen kijken, dan ben je uiteraard ook
daar van harte welkom. Niemand van de deelnemers is verplicht te spreken, dus je kunt ook gewoon
luisteren als je dat liever doet. Laat maar weten of je er (nog) behoefte aan hebt. In ieder geval hoop ik
dat het je goed gaat. Fijne dag verder, C.” • “Dag C. Ik was verrast door jouw mailtje. Op een goede
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manier hoor, het raakte me dat er aan mij gedacht werd. Ik heb slechte dagen en betere dagen, maar
ben nog steeds vrij van alcohol. Is het inmiddels al mogelijk om fysiek bij elkaar te komen? Ik zou dan
wel een keer langs willen komen op maandagavond, maar vind het doodeng. Groetjes, A.” • “Dag A,
In de eerste plaats van harte gefeliciteerd dat je nog steeds vrij van alcohol bent! Fijn ook dat je op een
goede manier verrast werd door mijn mailtje. Mijn ervaring is eerlijk gezegd dat mijn dagen ook
regelmatig wisselend zijn. Maar ik kan daar zonder verslaving veel beter mee omgaan. En in de
tweede plaats verwacht ik ook niet anders meer van het leven, dat veranderlijk is. Inderdaad komen we
op maandagavond weer fysiek bij elkaar. Je bent van harte welkom. Het groepsgesprek begint om
20:00 uur. Ik vond het zelf ook doodeng, de eerste keer. Maar het viel eigenlijk meteen heel erg mee:
het was een rustige, niet zo grote groep en ik werd tot niets gedwongen. En ik kon al snel merken dat
ik me nergens voor hoefde schamen, óók niet voor mijn onzekerheid en angst. Zoals gezegd is er ook
geen enkele plicht tot praten of wat dan ook: je mag gewoon erbij gaan zitten, alleen luisteren en de
kat uit de boom kijken, om het eens rustig te ervaren. Mocht het je helpen dan kunnen we ook wat
eerder afspreken, om het ijs te breken en vast met één iemand kennis te maken in plaats van helemaal
op eigen kracht een groep binnen te stappen, wat voor velen een hele hoge drempel is - en zo heb ik
dat zelf ook ervaren. Maar ik ben achteraf wel héél blij dat ik het gedaan heb, al was het met klotsende
oksels, want het heeft me zóveel gebracht. Als het je wat lijkt iets eerder af te spreken, laat dat dan
maar weten. De zomer lijkt mij een mooie tijd iets nieuws te beginnen. Fijne dag verder, C.” • “Dag C.
Ik ga de sprong in het diepe wagen. Kan ik a.s. maandag langs komen? En fijn om alvast kennis te
maken, dat maakt het ietsje minder spannend. Hoe laat en waar moet ik zijn?” • “Hoi A, Wat een
overwinning dat je de sprong gaat wagen. En waarschijnlijk is het minder in het diepe dan vooraf
gedacht – dat was althans mijn ervaring destijds. Je bent aanstaande maandag van harte welkom. Het
groepsgesprek zelf begint om 20:00 uur. Zullen wij dan om 19:30 uur daar afspreken? Als het lekker
weer is zit ik vooraf meestal op een bankje op dat plein even ontspannen bij te komen van mijn
fietstochtje. Dus dan kunnen we alvast kennismaken - dat zal het vast wat minder spannend maken.
Mocht je het niet kunnen vinden of mochten er toevallig meer mensen op het plein zitten (meestal is
het er erg rustig), dan voor de zekerheid hier mijn nummer zodat je me kunt bereiken: 06 – X. Goed
weekend verder, en graag tot maandag - leuk je dan ook 'live' te ontmoeten na het mailcontact. C.” •
“Super, heb je nummer opgeslagen. Het mijne is 06X Tot maandag! A.” Op het laatste moment liet
belangstellende weten tóch niet te durven komen. Er zijn nog diverse pogingen gedaan om dan, los
van deelname aan een groepsgesprek individuele peersupport te geven, wat leidde tot af en toe
hernieuwd contact via sms en WhatsApp, maar nog steeds niet tot een persoonlijke ontmoeting, wat
dus voor deze persoon een hele grote stap moet zijn. Af en toe blijven we proberen in contact te
komen, zonder opdringerig te zijn of iets te willen, op een vrijblijvende positieve manier, uiteraard
totdat iemand zou aangeven daar niet van gediend te zijn – dan stoppen we er meteen mee. In dit geval
heeft het na pogingen die nu al bijna een jaar aanhouden nog niet geleid tot persoonlijke peersupport
‘in real life’ of deelname aan een van onze groepsgesprekken (offline/online). Maar ook geen
afwijzing van onze pogingen: soms vraagt het veel geduld en rust, aandacht en begrip voor het feit dat
iemand in de ambivalente fase zit, en/of het erg moeilijk heeft, en heel stilletjes de kat uit de boom zit
te kijken. Onze ervaring is echter ook dat soms ineens de tijd rijp kan zijn, en iemand alsnog
aansluiting zoekt en vindt.
Soms ontstaat er lange tijd een mail-, app- of persoonlijk contact, waarvan hier een voorbeeld:
•“Hallo A, Zoals ik al aangaf wil ik graag gebruik maken van jouw aanbod voor peer support.” • “Van
harte welkom!” • “Ik meen dat ik donderdag heb gezegd dat ik een heel moeilijk jaar achter de rug heb
omdat bij mij vorige jaar rond deze tijd kanker geconstateerd is.” • “Je vertelde er donderdag
inderdaad al over. Dat lijkt mij een enorm schokkende en heftige mededeling. Ik heb zelf geen enkele
ervaring met dergelijke mededelingen, maar ik kan me voorstellen dat ik tegelijkertijd in een soort
shock zou raken én in overlevingsstand. Hoe dan ook lijkt het me logisch dat zoiets enorm veel doet
met hoofd, hart en lijf. En allerlei vragen over mijn eigen leven, het leven in het algemeen zou
oproepen. Existentiële vragen ook.” • “Gelukkig was ik er volgens de artsen op tijd bij en was het
behandelbaar. Ik ben bestraald en dit lijkt te hebben aangeslagen. Ik moet steeds komen voor controle
en dit blijft spannend en angstig.” • “Ja, dat lijkt me heel spannend en angstig. En spanning en angst
zijn gevoelens die ik erg onprettig vind, niet wil, en dat is, eerlijk gezegd, op zichzelf ook weer vaak
spanning-verhogend en beangstigend. Ik wil er het liefst zo snel mogelijk van af. Ik vind het erg
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moeilijk ze er te laten zijn. Ik denk dat dit mede komt doordat ik eerder in mijn leven veel spanning en
angst heb ervaren. De periode van verslaving, waarin ik vluchtte voor spanning en angst, maakte
uiteindelijk de spanning en angst alleen maar groter - hoe goed het destijds ook in eerste instantie leek
te helpen. Pas in mijn herstel van dat vastlopen in mezelf en zulke gevoelens heb ik geleerd, met
vallen en opstaan, met stapjes, beter de voor mij lastige gevoelens te herkennen, voelen, laten zijn en
uiten. Hoewel het nog steeds regelmatig een uitdaging kan zijn en een leerproces. En hoe ik zou
reageren in jouw situatie weet ik natuurlijk helemaal niet.” • “De ziekte, behandelingen en controles,
tezamen met al dat niets mogen door Corona afgelopen jaar, heeft niet bijgedragen aan mijn herstel
van verslaving.” • “Dat vind ik heel erg begrijpelijk.” • “Afgelopen jaar ben ik vanuit alles stress zo’n
6 keer aan het bingen geslagen. Dat betekent minstens twee tot drie dagen mezelf van de wereld
drinken en soms langer. Ik ben een aantal keren uit huis en uit mijn relatie gevlucht en ben toen een
dag of drie vier out geweest.” • “Heftig en tegelijkertijd vind ik het ook heel begrijpelijk en herkenbaar
dat de behoefte bestaat even helemaal 'out' te gaan - letterlijk 'uit'. Inderdaad letterlijk een vlucht. Ik
heb die behoefte aan vluchten nog steeds af en toe, want soms vind ik het leven oké en zelfs prachtig,
leuk en mooi, maar soms ook vind ik het helemaal niet oké, lelijk, saai, stom, ingewikkeld, spannend,
beangstigend - en wil ik even niet meer. Vroeger vocht ik steeds tegen dat laatste gevoel, omdat ik
daarvoor geen ruimte ervoer in mijn omgeving, maar ook omdat ik het zelf beangstigend vond en
veroordeelde. De laatste jaren ben ik meer in staat beide bewegingen in mij (dat ik er soms heel erg
wél wil zijn, en soms helemaal niét) er te laten zijn, als onderdeel van wat ik ben. Bewust 'vluchten'
doe ik nu in muziek luisteren en maken, in de natuur, meditatie, slaap, douchen, sauna, schrijven,
uitwaaien, wijze podcasts luisteren, lachen, mijn vrijwilligerswerk. Dingen waarin ik geleerd heb 'uit'
te kunnen zonder controleverlies. Dingen die me een gevoel van vrijheid, eigenheid en autonomie
geven, zonder dat het uit de hand loopt. Allemaal dingen namelijk waarmee ik ook weer op natuurlijke
wijze kan stoppen. En dus allemaal voor mij beter hanteerbare dingen dan alcohol waar ik niet mee
kan stoppen, en gesloopt uit kom.” • “Ja, en ook ik moet altijd weer naar huis.” • “Ja, zolang we leven
gaat het leven altijd weer 'aan' - is daar een of andere realiteit, die soms erg pijnlijk kan zijn en onvrij
kan voelen in mijn beleving.” • “In een binge kan ik niet meer stoppen. Alles moet dan stuk.” • “ Ja,
herkenbaar. Bizar is dat hè. En voor mij voelde dat niet meer kunnen stoppen en helemaal kapot willen
gaan ook nog als een soort vrijheid. Alsof juist in die ongeremdheid, onbegrensdheid en 'tot de bodem
gaan' een soort vrijheid ervaren wordt. Terwijl ik in die fase tegelijkertijd juist helemaal onvrij was en
tegen allerlei grenzen aanliep, fysiek, mentaal, emotioneel. Voor mijn herstel is het daarom enorm
behulpzaam geweest dingen te zoeken waar ik op een veilige manier vrij in kan zijn, ongeremd,
onbegrensd, en 'tot op de bodem' gaan. Dat vind ik nu dus gelukkig eindelijk in eerdergenoemde
dingen: muziek, musiceren, natuur, meditatie, slaap, sauna, wijze verhalen, vrijwilligerswerk als dit.
Heel goed luisteren naar anderen en mezelf goed uiten, dat helpt mij ook enorm. Ook dus dit
zorgvuldig lezen van wat jij nu schrijft, en mezelf dan uiten.” • “Mijn omgeving probeert me tegen
mezelf te beschermen door me heel sterk te controleren en beperken, en probeert me opgenomen te
krijgen in een detox.” • “Op zich een mooie zorgzame reactie van je naasten, maar ik kan me
tegelijkertijd voorstellen dat het voor jou onvrij voelt - hoewel: misschien voelt het in die fase eerder
als vrijheid door de bescherming? Ik heb daar zelf geen ervaring mee - ik was destijds zo 'handig' dat
mijn toenmalige partner me maar twee keer 'betrapt' heeft, en de tweede keer was het meteen einde
relatie. Zij reageerde vooral oordelend, veroordelend, restrictief en directief. Dat hielp mij niet. Ze
stelde nooit oprecht en rustig de vraag "Wat is er met je aan de hand dat dit gebeurt? Wat zit je dwars?
Ben je ongelukkig?" Daar was ons contact ook niet naar, ondanks verwoede pogingen daartoe
jarenlang van mijn kant - voor haar was dat te veel gedoe en te veel diepgang - ze vond het 'allemaal
wel best zo'. Misschien ook omdat ze zelf elke dag dronk, rookte en eindeloos films keek, waarin ze
naar mijn indruk allerlei gevoelens wegstopte, die ik nu juist nodig heb er wél te laten zijn, hoe 'lastig'
misschien soms ook 😉😉” • “Herkenbaar. Maar zoals je wellicht weet is er nooit zomaar van de ene op
de andere dag plek in een detox, en als ze weten dat je capabele naasten hebt die voor je zorgen,
helpen ze je ook niet, is mijn ervaring.” • “Dat is treurig. Volgens mij ook mede dankzij jarenlange
bezuinigingen op de zorg. En er zijn altijd 'ergere gevallen' - met als meetlat vooral of je een direct
gevaar bent voor jezelf, je omgeving, en/of dat je er helemaal alleen voor staat of inderdaad een
'incapabele omgeving' hebt.” • “Hoe dan ook: ik teer in op mijn leven, en ben mezelf kapot aan het
maken!” • “Ja, dat snap ik. En het vraagt grote moed dat onder ogen te zien en te uiten. Dat roept
respect op bij mij. Tegelijkertijd is juist dit onder ogen zien van de situatie de basis om hier weer uit te
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komen, is mijn ervaring. Verslaving was en is voor mij namelijk vooral wegkijken van alles wat ik als
iets onaangenaams, onprettig, pijnlijks, vervelend, spannends, angstigs, ervaar. Ik was bijvoorbeeld
super onzeker, en er zat pijn van eerdere ervaringen. Jarenlang was ik met veel inzet en stress in staat
met een masker van zelfverzekerdheid die diepe onzekerheid te verbergen - dat leerde ik al jong aan.
Maar op gegeven moment lukte dat niet meer en nam ik Koning Alcohol in de hand als 'stoere
metgezel' - dán durfde ik wel en kon me wel zogenaamd 'ontspannen'. Maar ondertussen teerde ik in
op alles, mijn relatie, werk, en - last but not least - op mezelf. Op dat laatste misschien wel het meest.
En dat 'mezelf' is nu juist de basis van alles. Door te stoppen kon ik pas die basis gaan ontdekken en
bewerken, laten groeien.” • “Ja, en ik vraag me dan af waaróm ik drink ik een paar keer per jaar alles
kapot? Waarom ik het doe? Het gemaal in mijn hoofd wordt me allemaal teveel. Ik wil onder een steen
kruipen, er niet mee zijn. Ik vind niets meer aantrekkelijk aan het leven.” • “O, dit is zó pijnlijk
herkenbaar: het malen in mijn kop, er niet meer willen zijn, niets meer aantrekkelijk vinden aan het
leven - daar was ik ook. Het lastige in het begin van het herstel, net na het stoppen, was dat die
pijnlijke dingen juist nog meer helder zichtbaar werden dan toen ik ze nog regelmatig kon ontkennen
door middel van alcohol en gokken. In die fase voelde het ook helemaal niet als 'een nieuw begin'.
Echt niet! Eerlijk gezegd vond ik alles te veel en uitermate stom. De mensen in de Buitenveldertgroep,
die ik op aanraden van mijn behandelaar bezocht, vertelden in de groepsgesprekken wel dat dit na een
tijdje zou veranderen, maar ik geloofde dat toen helemaal niet. Ik ben sowieso niet van het geloven,
maar van het zelf ervaren. Na verloop van tijd ervoer ik inderdaad dat het malen in mijn hoofd minder
werd, ik meer rust kon vinden zonder er meteen helemaal niet meer te willen zijn. En ik ervoer op een
gegeven moment een heel merkwaardig gebeuren, dat me nu nog bijstaat als de dag van gisteren: Ik
was zó geprogrammeerd op de kick van drinken dat ik alléén dát nog als 'aantrekkelijk aan het leven'
kon ervaren. Maar op een dag ging ik, omdat ik me regelmatig kapot verveelde zonder de verslaving
en mijn vorige gespannen leven vol roes, een eindje fietsen. Mede omdat de behandelaar zei dat
beweging 'goed' voor me was en 'behulpzaam bij het herstel' (ik vond dat toen nog een beetje brave
therapeutische standaard prietpraat en ging eerder fietsen uit pure verveling of wegens ellendige
gevoelens, ter afleiding 😉😉). Ik ging fietsen hoewel het nat was en er donkere wolken te zien waren
(dat kon me ook niks meer schelen - zeiknat regenen kan zo'n 'lekker verlopen gevoel' geven). Op een
gegeven moment brak de felle voorjaarszon ineens door en scheen plotseling op een paar fel zwart-wit
gekleurde koeien, die ongegeneerd stonden te glanzen in het groene voorjaarsgras. Spontaan welde er
een gevoel in mij op: "Wat prachtig!!!!". Ik wist niet wat me gebeurde, na al die jaren. Dat zoiets
gewoons, in mijn beleving “een paar domme koeien in een weiland”, zo’n positief geluksgevoel in mij
opriep. Ik vond het persoonlijk nog te kleinburgerlijk voor woorden ook, op dat moment, want ik was
van de grootse gebaren en extreme bewegingen. Maar ik kon niet ontkennen dat ik geraakt was. Zo
kwam, stukje bij beetje, het gevoel dat het leven, naast lastig, pijnlijk, irritant, saai, stom, doelloos,
leugenachtig, ook weer luchtig, vreugdevol, grappig, afwisselend, leuk, interessant en ontroerend mooi
en diep rakend kon zijn. Ik ben hele andere dingen gaan doen en ga met heel ander soort mensen om
sinds ik gestopt ben - en daar ben ik achteraf blij om en mee. Maar ook dat was een proces dat tijd
koste, uiteraard.” • “Mooi! Een tijdje heb ik drie maal per week Antabus geslikt en kon ik niet drinken.
Dat was om mezelf en vooral mijn omgeving rust te geven. Ik kreeg echter verder geen begeleiding en
ben toen op een gegeven moment gestopt met Antabus.” • “Weet je nog waarom je daarmee stopte?
Was het een gedachte (zoals 'alleen voor de feestdagen', of 'nu kan het wel weer'), of een gevoel of
iets anders? Dat soort vragen stel ik mezelf en stellen we elkaar in een Buitenveldertgroep namelijk.”
• “Dat weet ik niet meer; ik heb inderdaad toen niet goed opgelet. Sindsdien dronk ik weer. Alleen in
de weekenden, op vrijdag, zaterdag en zondag een fles witte wijn. Maar door de week niet. En dat ging
eigenlijk prima, leek het. Tot het moment dat ik op een dag bezoek had en echt teveel heb gedronken,
de volgende dag een kater en veel schuldgevoelens en zondag toen gedronken om mezelf wat recht te
trekken.” • “Ja, zo werkt dat: net alsof er een drempel weg gaat en daardoor een stuwmeer doorbreekt zo heb ik dat vaak ervaren. Ik kon het dan tijdelijk wel onder controle houden, naar mijn maatstaven,
totdat ik toch weer helemaal loos ging.” • “Ja precies: de eerste lijkt onschuldig, en een wijntje in het
weekend ook, maar uiteindelijk kan het tot totale grenzeloosheid leiden. Maandagochtend op weg naar
mijn werk merkte ik dat het weer helemaal mis ging in mijn hoofd en ben ik drank gaan halen, heb ik
me ziek gemeld, en ben ik ergens ondergedoken en heb gewoon doorgedronken. De dag daarop kwam
een vriend langs die ik gebeld heb, en die kon het niet meer aanzien en heeft me naar huis gebracht.” •
“Heftig zeg. In mij komt trouwens nu de vraag op of jij iets hebt waarin jij je kunt 'verliezen'? Zoals
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voor mij muziek, etc. Voor anderen is dat schilderen, sporten, wandelen.” • “Nee, zoiets heb ik niet.
Daar zal ik eens goed over na gaan denken. Het erge vind ik dat als ik drink ik echt iedereen belieg en
belazer waar ie bij staat.” • “O ja - zó herkenbaar. Ik loog me rot in en door de verslaving, uit schaamte
en om dóór te kunnen gaan. En dan was ik nog een soort van trots ook op mezelf als ik ermee weg
kwam - dat voelde als een soort vrijheid. Ik vond mijn leugens soms zondermeer briljant. Inderdaad:
iedereen naaien waar ie bij staat. Daar kon ik me tegelijkertijd intens voor schamen én mezelf een vrije
geest voelen, een deugniet die lekker zijn eigen gang gaat. Heel dubbel allemaal. Dat is sterker dan
mijzelf. Dat heet dus verslaving. Hoe het genoemd wordt is voor mij minder belangrijk dan het feit dat
het inderdaad iets is dat sterker is dan ik. Dat besef heeft me enorm geholpen en helpt me nog steeds.
Dat ik als persoontje mijn kwetsbaarheden heb, en dat dit oké is, als ik daar maar eerlijk over ben naar
mezelf en waar nodig naar anderen - dat ik naar mezelf luister zoals ik ben en daar rekening mee hou.”
• “Daar ben ik nog niet, en daarom ben ik blij dat ik over twee weken bij een verslavingszorginstelling
van mijn voorkeur na een bewuste keuze een intake heb om aan mijn probleem te werken.” • “Ja, dat
is mooi en wat een andere lotgenoot over die organisatie laatst in een online groepsgesprek aan jou
vertelde hielp jou daarbij duidelijk, want je reageerde zo positief – ik vermoed dat je daar aan het
juiste adres bent.” • “Ja, maar af en toe heb ik het inderdaad dus héél moeilijk met alles. Vooral met de
schaamte over wat ik iedereen en mezelf heb aangedaan. Ik wil zo niet zijn.” • “Begrijpelijk - ik heb
me rot geschaamd over wat ik anderen en mezelf heb aangedaan, over hoe en wat ik deed. Belangrijke
basis voor groei is volgens mij en in mijn ervaring precies wat jij schrijft: "Ik wil zo niet zijn." Dat
betekent dus dat je wil veranderen, groeien, gelukkiger zijn dan nu.” • “Ja, maar ik ben bang dat ik
toch weer zo’n aanval van bingen krijg.” • “Dat snap ik - ik heb die enorme kracht van de verslaving,
die sterker kan zijn dan ik, eerst ervaren als iets buiten mij dat me zomaar kon overvallen, of iets in
mij dat zomaar kon opkomen en waartegen ik niets kon beginnen. Maar ik weet nu dat alertheid op
mijn balans, goede zelfzorg, op tijd rust nemen, en keuzes maken die bij mij passen, zowel wat betreft
mensen als bezigheden, kan voorkomen dat die kracht weer grip op mij krijgt.” • “Ja, het gaat mij tot
nu toe goed, ik heb geen enkele behoefte aan alcohol, maar merk wel dat vooral weekenden een andere
invulling moeten krijgen. En dat is erg wennen. Het voelt zo leeg op de een of andere manier.” • “Ja,
herkenbaar: ik ervoer het leven zonder mijn middelen ook als leeg in het begin. Het duurde een tijdje
voordat ik die 'leegte' ging ervaren als 'beschikbaarheid', ruimte voor nieuwe leuke dingen, voor échte
rust, voor écht genot, etc.” • “Ja, en ook lekker omdat je geen wattenhoofd hebt de volgende ochtend.”
• “Ja - heerlijk hè! Tegenwoordig vind ik vroeg naar bed en vroeg en fris op fijn - dat vond ik vroeger
echt voor 'losers' en 'kleinburgerlijke typetjes' -haha.” • “Ik ben blij dat ik me langs deze weg kan uiten
en feedback krijg van een peersupporter!” • “Mooi, ik hoopte al dat dit uiten je opluchting en
spanningsverlaging geeft. Je kunt het helder en goed verwoorden allemaal. Het ook goed doorvoelen
kan nog een hele andere stap zijn, is mijn ervaring althans – maar misschien is dat bij jou heel anders
natuurlijk. Elk mens is anders, elk verhaal is anders. Ook elk verhaal over verslaving en de weg uit die
fuik.” • “Tsja ik ben een drinker, samen met mijn omgeving. Het heeft ook altijd onderdeel uitgemaakt
van mijn relatie.” • “Hoe is dat voor jou? Het lijkt mij ingewikkeld gezien je verslavingsgevoeligheid
in de vorm van bingen.” • “Ik merk al heel lang dat ik alcohol steeds meer voor andere doeleinden
gebruik wat resulteert in bingen. Het kan maanden goed gaan en dan ineens slaat de vlam in de pan
omdat me iets dwars zit waar ik niet mee om kan gaan en ook niet echt over praat.” • “Ja, dat is zó
herkenbaar, en ik hoor het ook zo vaak in de groepsgesprekken: 'Dat iets me dwarszit waar ik niet mee
om kan gaan en ook niet echt over praat'. Dat is precies waar ook ik zoveel moeite mee had. Ik kom
ook niet uit een gezin waar dat op een gezonde manier werd aangeleerd: dingen die je dwarszitten, die
je te veel zijn, op een normale manier bespreekbaar maken. Ook bij mij kon het destijds maandenlang
goed gaan, tot er weer een uitbarsting volgde en ik vluchtte, heel extreem tekeerging uit opgekropte
gedachten en gevoelens, dingen die me al langer dwars zaten. Nu probeer ik daarom steeds goed te
voelen of iets me dwars zit en wat ik daarmee al of niet wil of moet, en bij wie ik het wil uiten. De
Buitenveldertgroep is voor mij een plek waar ik dergelijke onderwerpen kan inbrengen. Een unieke
plek omdat er zoveel herkenning is in verslaving en het herstel daarvan. Daarom bracht ik laatst ook
het verhaal over dat gesprek met een agressieve viruswappie in, want ik voelde me zó onvrij in dat
gesprek omdat ik geen ruimte kreeg voor een eigen mening en visie: daar ben ik super allergisch voor.
Dingen die me dwarszitten inbrengen in werksituaties lukt me gelukkig al aardig. In vriendschappen
vind ik het soms al wat lastiger. De grootste uitdaging is me te uiten als iets me dwars zit bij een
geliefde - want dan ben ik bang de liefde te verliezen, afgewezen te worden. Maar des te meer ik oké
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ben met mezelf, des te vrijer kan ik ook daarin zijn, omdat ik me minder afhankelijk voel van de liefde
van een geliefde.” • “Ik vind het erg belangrijk dat je dit alles weet over mij en het bingen. Het voelt
ook goed om er eerlijk over te zijn. Vooral omdat je steeds meer stiekem gedrag gaat vertonen.” •
“Mooi zo. Hoe ik je kan ondersteunen hangt af van wat jij wil, waar jij behoefte aan hebt. Voel dat
maar. Misschien helpt dit mailverkeer je al, misschien wil je (ook) appen, misschien eens bellen of een
live gesprek. In ieder geval heel fijn te lezen dat het goed voelt er eerlijk over te zijn! En da's ook heel
herkenbaar. Daarom was en is peer support voor mij ook zo bevrijdend: in zo'n groep weet ik zeker dat
iedereen net als ik 'boter op het hoofd heeft'; dingen stiekem heeft gedaan, verborgen heeft gehouden,
heeft lopen liegen en draaien, net als ik. Daardoor heb je in onze groep meestal ook helemaal geen last
van betweterige rechtschapen moraalridders (wat volgens mij in feite trouwens juist de grootste
gladjakkers en hypocrieten kunnen zijn, maar dat terzijde). Als je nog iets wilt weten over WRAP en
WMEE, waar we het laatst over hadden, dan kan ik je wel wat informatie geven, als je daar nog
nieuwsgierig naar bent.” • “Oké, dank.”
Wat later gaat de conversatie via mail en app verder: “Ik sta nu ruim twee weken droog en het wordt
steeds makkelijker.” • “TOP!!!!” • “Maar af en toe flitst er weer een naar moment door je hoofd en ik
ben ook bang voor wat er komen gaat.” • “Snap ik.” • “Het idee van echt nooit meer drinken, vind ik
geen prettige gedachte. Maar misschien gaat dat met de dag.” • “Het idee "nooit meer" heeft mij niet
geholpen, eerlijk gezegd. Het is voor mij veel te abstract en grootschalig. Daar kan ik niks mee. Het
maakte me eerder vleugellam in mijn herstel: voelde ik me dáár weer machteloos over. Iemand in de
groep zei het een keer heel leuk: "Aan het idee "nooit meer" heb ik helemaal niks. Want ik weet totaal
niet hoe lang of kort, en hoe erg of juist fijn 'nooit meer' is. Het enige dat ik weet is dat ik er NU ben,
dat ik vandaag leef. Een dag kan ik wel overzien. Dus voor mij helpt in plaats van "nooit meer" veel
beter: "vandaag niet". En zo doe ik het nu al een jaar of vijftien. Ik ben echt alleen bezig met déze dag.
Vandaag drink ik niet, en dat is voldoende." Dat inzicht heeft mij enorm geholpen en heb ik dus ook
toegepast: per dag. Waarom het groter maken dan het is, want het IS vandaag. En morgen is morgen
vandaag, dus morgen bestaat niet 😉😉.” • “Dank je! Ik weet niet of we kunnen afspreken. Kan dat?” •
“Ja hoor dat kan. Ik vind trouwens dat je het allemaal helder beschrijft, en dat inspireerde mij blijkbaar
tot een uitgebreide reactie, waar je hopelijk iets mee kunt. Als het voor jou te uitgebreid is, of er valt
een en ander niet goed bij je: uit je dan vrijelijk alsjeblieft! Wat we kunnen afspreken laat ik dus aan
jou: voel vooral wat JOUW behoefte nu is: mailen, appen, bellen of een keer een live gesprek, al
wandelend of fietsend of zo - ik sta ervoor open. Misschien heb jij nog wel een heel ander idee, en/of
kom ik nog op iets anders, ook ter ontspanning.” • “Ik spreek graag een keer ‘live’ ergens af, dus ik
app je binnenkort, oké?” • “Prima!”
Inmiddels zijn er inderdaad live gesprekken gevoerd ter ondersteuning.
•Soms ook heeft iemand in het heetst van de strijd alleen maar een luisterend oor nodig, gelegenheid
om even helemaal leeg te lopen en alle spanningen te ontladen. Het kan zijn dat iemand dan belt en dat
er vooral de behoefte is aan iemand die luistert zonder oordeel en de ander laat praten. Een voorbeeld,
uiteraard weer geheel geanonimiseerd: Iemand appt of een vrijwilliger kan bellen, en als die dat doet
blijkt er de behoefte aan zuiver uiten: “Help!!!! Ik heb een terugval, ben alweer 4 dagen van het padje
af. Maar ik heb de huisarts gebeld en bel jou nu, voordat het erger wordt. Ik neem weer Antabus. Het
ging niet goed met mijn werk: de zoveelste sollicitatie dit jaar die tot een grote teleurstelling leidde. Ik
wil zo graag een andere baan want ik ben zo klaar met mijn huidig werk! En mijn relatie werkt ook
niet meer, als ik eerlijk ben. We praten te weinig, hebben te veel ruzie. Maar daarover voel ik me dan
als enige schuldig, wegens mijn verslaving; mijn partner geeft daar ook helemaal de schuld aan.
Terwijl ik 95% van de tijd niet drink, maanden lang niet maar dan ineens ga ik bingen; verpest alles
weer in zijn ogen. Ik kan nu gelukkig ook eens per 3 weken een gesprek hebben met een POH-GGZ.
Maar de oorzaak van mijn verslaving zit heel diep en ik moet nog een jaar wachten voor ik daarvoor in
een traject kan gaan – dat vind ik véél te lang! Het slikken van de Antabus voelt nu als een
gevangenis: ik mag en kan dan niks, en daarom slik ik het soms ineens niet en ga dan loos. Het
stoppen met de drank en gestopt blijven geeft mij spanningen. Zo van: “Nu ben ik gestopt dus nu moét
het goed gaan, moét álles goed gaan.” Enerzijds vind ik dat fucking saai, en anderzijds ben ik enorm
teleurgesteld in mezelf en in het leven als er dan iets niet goed gaat, zoals dat ik die leuke baan niet
heb gekregen. Door trauma in mijn jeugd, vroeg overlijden van een ouder, ben ik in de
overlevingsstand gaan staan: ik moest doorgaan en helpen voor het gezin te zorgen, als oudste kind.
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Dat zit nu nog helemaal in mijn systeem: ik moet doorgaan, ik moet, moet, moet, moet. Ik werk
keihard en kan niet ontspannen. Daardoor brand ik op en soms door. Dan slaan de stoppen door en ga
ik loos. Ik ben doodmoe. Soms voel ik dat ik er recht op heb ook eens in de eerste plaats aan mezelf te
denken en dat ik dan even over iedereen en alles mag denken: “Zoek het maar even uit!” Maar dat is
zó spannend voor mij, die ruimte in te nemen. Ik voel me dan direct héél erg schuldig! En de
verslaving vergroot dat schuldgevoel nog eens. Ik kan niet op een gezonde manier denken en uiten:
“Zoek het maar even uit, ik heb nu echt even tijd nodig helemaal voor mezelf.” Nee, omdat ik dat niet
durf en dus niet doe, op een gezonde manier “nee” zeggen op mijn werk en in de rest van mijn leven,
stapelt het zich op en komt dan ineens tot een uitbarsting waarin ik met elke vezel voel: “Fuck it! Ik
maak alles kapot. Ik wil even helemaal naar de klote! Ik wil nu alles kapotmaken!” Dan ben ik enorm
recalcitrant en kan niemand me helpen, ik laat me dan ook niet helpen. Eigenlijk ervaar ik ook niet
écht contact met mijn omgeving, het zijn toch eigenlijk vooral mensen die zich niet helemaal open en
volop uiten. Daar heb ik zelf wél behoefte aan. Gelukkig kan ik hier wél mijn ei kwijt en word ik
daarin niet afgewezen, maar juist heel serieus genomen, dat helpt al een hoop – dank daarvoor!”
3. Doorverwijzen naar hulpverlening en/of andere peersupport
•“Beste, Is zelfhelp alleen voor mensen met een verslaving? Ik zou graag lotgenotencontact willen met
autisten en depressieven. Op zich kan ik me wel inleven met (ex)verslaafden en hen steunen (bij
gamen, drank, drugs, eten), maar ik heb geen idee of het wederzijds is of dat ze zich prettig zullen
voelen met het delen van hun verhaal. Bovendien kan ik vanwege de corona maatregelen ook niet
deelnemen aan groepsactiviteiten. Hoe zou ik toch in contact kunnen komen? Zou er iemand
bijvoorbeeld interesse hebben in een wandelmaat in Amsterdam? Groet, A”
•“Beste A, Zelfhelp is inderdaad alleen voor mensen met een verslaving, c.q. dwangmatig gedrag. Als
het gaat om autisme en depressie zijn er andere lotgenotengroepen die specifiek daarop gericht zijn.
Zoals: https://www.depressievereniging.nl/wat-kun-je-zelf/supportgroepen/
Of: http://www.depressief.nl/lotgenoten/
Of: https://www.autisme.nl/activiteiten/ervaringscontact/lotgenotencontact/
Wat betreft je rol als wandelmaat: je zou je kunnen aanbieden bij bijvoorbeeld:
https://www.teamed.nl/
https://www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/ondersteuning/vrijwilligerswerk/maatjesprojecten/
https://www.maatjesgezocht.nl/zoeken?gemeente=AMSTERDAM
https://www.deregenboog.org/vrijwilligerswerk-amsterdam/projecten/maatjes-voor-statushoudersgezocht
Ik hoop dat je hiermee verder kunt, Groet, B.”
•“Ik drink echt veel te veel elke dag en weet niet meer te stoppen! Kunnen jullie me helpen?”
•“Beste A, goed dat je contact met ons opneemt. Ik was ooit ook op dat punt beland en kon niet meer
stoppen. Ik ben toen naar de huisarts gegaan. Want als je elke dag veel te veel drinkt is het meestal
nodig zowel lichamelijk als geestelijk hulp te vragen met het stoppen. De huisarts was heel
behulpzaam en rustig en heeft me verder geholpen naar een behandelaar. Daarnaast ben ik ook een
Buitenveldertgroep gaan bezoeken omdat daar mensen in zitten die uit eigen ervaring weten wat het is
om elke dag veel te veel te drinken én daarvoor hulp te zoeken. Het is hen gelukt om ermee te stoppen
en daardoor rust te vinden en een beter en mooier leven op te bouwen. Het is dus wél mogelijk! Je
bent van harte welkom bij ons in de groep. Groet, B.” (A is na nog wat mails opgenomen in een
kliniek van de verslavingszorg om op de detox verantwoord te stoppen met drinken. Daarna kreeg hij
ambulante behandeling en is een Buitenveldertgroep gaan bezoeken. Hij drinkt nu al maanden niet en
het gaat goed.)
4. Vragen van derden

• “Geachte heer A, Ik heb gesproken met B van de Buitenveldertgroep G. Zij vroeg mij om u een mail

te sturen met daarin uitleg over ons project Rijk van Ervaring, zodat jullie meer duidelijkheid hebben
over wat wij doen en wat wij eventueel voor elkaar kunnen betekenen. Rijk van Ervaring is dé plek
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waar mensen hun persoonlijke ervaring en kennis kunnen delen, waar mensen verbinding kunnen
maken met anderen om op die manier persoonlijke ontwikkeling en herstel te bevorderen. Door inzet
van ervaringsverhalen, (h)erkenning en informatie over psychische en/of sociale kwetsbaarheden. Het
project is onderdeel van Stichting Stjoer (voorheen Stichting AanZet), een vrijwilligersorganisatie in
Friesland. Bij Stjoer en dus ook bij Rijk van Ervaring, werken vrijwilligers met een psychische en/of
sociale kwetsbaarheid aan hun persoonlijke ontwikkeling en herstel. Dit vrijwilligerswerk komt ten
goede aan andere mensen met een kwetsbaarheid. Voor en door noemen we dat.
Rijk van Ervaring biedt ook praktische ondersteuning aan zelfhulp- en lotgenotengroepen. Denk aan
het vergroten van naamsbekendheid, het regelen van een ruimte of het opzetten van een nieuwe groep.
Jaarlijks worden er twee contactavonden georganiseerd waar vertegenwoordigers van zelfhulpgroepen
hun ervaringen kunnen delen. B gaf aan dat u alle contactgegevens heeft van de groepen in Groningen
en Friesland. Graag zouden wij met u in contact komen zodat wij u nog wat meer informatie kunnen
geven en u ons hopelijk ook. Ik hoop van u te horen. Alvast bedankt. Met vriendelijke groet, C.” •
“Beste C, Hartelijk dank voor je mail. Fijn dat jullie contact met ons zoeken. Ik denk inderdaad dat we
samen wel wat synergie teweeg kunnen brengen. Wij zijn van het informele gelijkwaardige contact waarschijnlijk net als jullie. Wij zijn zeker zusterorganisaties: ook wij zijn een vrijwilligersorganisatie
'voor en door', oftewel voor peersupport.
De eerste Buitenveldertgroep is bijna 40 jaar geleden opgericht in de Amsterdamse wijk Buitenveldert.
Het initiatief werd genomen door een groepje mensen die behoefte had aan een lotgenotengroep in de
vorm van een herstelwerkgroep voor mensen die te maken hebben met verslavingsgevoeligheid en
neiging tot dwangmatig gedrag. Daarbij wilden zij geen onderscheid maken tussen de verslavende
middelen (zoals alcohol, drugs, nicotine, voeding) of dwangmatig gedrag (gokken, gamen, poetsen
overmatig werken, of wat dan ook). De gedachte was en is namelijk dat die gevoeligheid zich kan
tonen door al die middelen en gedragingen en het dus belangrijk is je te richten op die gevoeligheid
zélf, die neiging tot dwangmatigheid in brede zin en achterliggende levensvragen.
In de groepsgesprekken onderzoekt ieder voor zichzelf en onderzoeken we samen hoe we kunnen
leven met die gevoeligheid op een manier die bij ons past en waardoor we niet (meer) vastlopen in het
leven. Daarbij krijgt elke bezoeker de ruimte zijn/haar eigen weg in herstel te zoeken, vanuit de
gedachte dat ieder herstel-pad uniek is omdat ieder individu uniek is en elke situatie anders is hoeveel overeenkomsten we soms ook bij elkaar waarnemen in algemene zin.
Dat betekent dat iedereen praat uit en over zichzelf en er geen stappenprogramma wordt aangeboden
of een 'enig juiste manier'. In welke mate mensen geïnteresseerd zijn in godsdienst of spiritualiteit of
juist helemaal niet is ook geheel aan de bezoekers en komt vaak helemaal niet ter sprake.
De groepsgesprekken gaan echt over hoe je jouw leven ervaart en hoe je het dagelijks leven leeft met
jouw kwetsbaarheid/gevoeligheid. Het al of niet zoeken van een 'buddy' in de groep is ook geheel aan
de bezoekers zelf. Bezoekers worden niet geregistreerd; men kan de groep anoniem bezoeken en zich
voorstellen met alleen een voornaam. Ook zijn er behalve onze gespreksregels geen extra regels,
rituelen of gewoonten. Het onderwerp voor elk groepsgesprek wordt elke week ingebracht door de
deelnemers zelf, zodat het altijd actueel is, in ieder geval voor degene die het inbrengt.
Hier staan de gespreksregels: https://www.zelfhelp.nl/gespreksregels/
Deze eenvoudige maar heldere werkwijze spreekt veel mensen aan die zich bij andere zelfhulpgroepen
minder of (totaal) niet op hun gemak voelen. Destijds is de naam 'zelfhelp' ook bewust verzonnen, om
duidelijk te maken dat we geen hulpverleners zijn die elkaar op die manier zouden willen en kunnen
helpen, en dat je niet wordt geholpen door domweg de groep te bezoeken. Het is onze bedoeling en
ervaring dat je jezelf helpt (zelfhelp) zónder dat je dit alleen hoeft te doen. De groep is het kader maar
je blijft zelf de chauffeur. Vergelijk de slogan: "Herstellen doe jezelf maar je hoeft het niet alleen te
doen." uit de cliëntenbeweging binnen de GGZ. Maar er is geen plicht tot praten: sommige mensen
willen de eerste (paar) keer alleen maar luisteren en/of af en toen alleen luisteren - ook dat kan sterk
bijdragen aan je eigen herstel.
Alle Buitenveldertgroepen in heel Nederland hebben zich verenigd in de Stichting Zelfhelp Nederland
ter bevordering van de Buitenveldertgroepen (waar ondergetekende voorzitter van is, en D (in CC)
penningmeester). Op die manier is er één aanspreekpunt voor alle groepen aangaande zaken die zich
voordoen in, en nodig zijn voor alle groepen, zoals de kunst van het begeleiden van het wekelijks
groepsgesprek, voorlichtingen over zelfhelp geven aan cliënten in en medewerkers in klinieken,
contacten met andere organisaties en gemeenten, informatie materiaal maken en laten drukken en
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verspreiden, een gratis landelijk 0800-nummer, een gezamenlijke website met vragenformulier - om
maar eens een paar dingen te noemen. Maar alle Buitenveldertgroepen functioneren nadrukkelijk
zoveel als mogelijk autonoom en op basis van de lokale omstandigheden - want zij weten het beste
wat er speelt en nodig is in de regio waar we actief zijn. Maar voor het sparren, de intervisie, het
vereenvoudigen van een aantal organisatorische kwesties is de landelijke stichting opgericht. Dus wat
betreft een samenwerking met de Buitenveldertgroepen in Groningen en Friesland is het 't meest
handig de lijntjes kort te houden en een keer afspraak te maken met de vrijwilligers van de groepen in
Groningen (B en E), Leeuwarden (F) en Drachten (G). Zij hebben in ieder geval al aangegeven daar
enthousiast over te zijn. Mogelijk ook is er op den duur ook samenwerking met de groepen in Assen
en Hoogeveen denkbaar, en mogelijk zelfs Terschelling. Aan een eerste afspraak wil ondergetekende
ook graag deelnemen om eventueel ervaringen uit andere groepen met dit soort samenwerking in te
brengen. Overigens zijn momenteel een aantal groepen nog de keiharde klappen van het corona-beleid
aan het verwerken. Dat verschilt erg per locatie omdat de regels van wat wel en niet mag en kan per
locatie enorm kunnen verschillen. Bovendien zijn er in sommige groepen mensen bereid veel online te
doen maar hebben in andere groepen minder mensen daar belangstelling voor of geen mogelijkheden
toe. Ook mag er in sommige klinieken wel voorlichting gegeven worden, maar in andere niet. Soms is
dat domweg afhankelijk van de grootte van de beschikbare ruimte, maar soms ook door (extra)
regelgeving vanuit de organisatie, waardoor het aantal mogelijke bezoekers wordt beperkt.
Veel mensen die de groep wel zouden willen bezoeken durven momenteel ook vaak niet uit angst voor
corona. Jullie zullen dit vast wel herkennen. We proberen waar fysieke bijeenkomsten niet mogelijk
zijn of zeer beperkt zoveel mogelijk in te zetten op individuele begeleiding, met name ook online.
Gelukkig is er sinds de eerste lockdown wel in de meeste plaatsen veel veranderd en zijn buurtcentra
en wijken van de huis nu open gebleven voor activiteiten van 'kwetsbare burgers' - waartoe wij (in dit
geval gelukkig toe behoren. Daardoor hebben nu de meeste groepen weer fysieke groepsgesprekken,
eventueel naast online groepsgesprekken via Zoom, WhatsApp, of bellen mensen elkaar.
Goed - nu je een beetje op de hoogte bent van wie wij zijn en wat wij doen, kunnen we kijken wat de
volgende stap kan zijn om samen te werken. Overigens is er langere tijd terug ook samenwerking
geweest tussen onze organisatie en de stichting AanZet (wat nu Stichting Stjoer is). Het eerste lijkt me
dus het overwegen van een live contact waar ik ook graag aan deel zou nemen, van jou en de
vrijwilligers van de groepen in Groningen en Leeuwarden, aan wie ik deze mail ook zal doorsturen.
Wat vind je daarvan? Ik lees het graag. Fijne dag verder, C.” Beste C, Allereerst bedankt voor de
snelle reactie en de uitgebreide enthousiaste mail. Ik ben hierdoor veel wijzer geworden en je voorstel
de lijntjes kort te houden voor de groepen in het Noorden klinkt goed. Ik zal met het team overleggen
of en zo ja wat er mogelijk is wat betreft een live contact met jou en de andere vrijwilligers. Daar kom
ik dan uiteraard zo snel mogelijk op terug. Voor nu nog een fijne dag gewenst. Vriendelijke groet. A”
• “Beste, Ik ben op deze website terecht gekomen, door naar ervaringen te zoeken van mensen met een
verslaving die schematherapie hebben gevolgd. Dit is voor mijn eindscriptie van Social Work. Zou ik
eventueel via een medium zoals skype (zodat ik de audio kan bewaren in verband met authenticiteit)
een aantal vragen kunnen stellen aan een aantal leden? die vooral betrekking hebben over je ervaring
met deze therapie en de aansluiting op verslavingsproblematiek? Daar zou je me erg mee kunnen
helpen. Voor de rest kan je geheel anoniem blijven mocht dit de wens zijn. Een enquête die wellicht
door de website eigenaar naar leden gestuurd kan worden en anoniem ingevuld, zou ook een geweldig
alternatief zijn. Ik hoor graag van je! Mvg. A.” • “Beste A interessant onderwerp voor een eindscriptie.
Ik zal je vraag doorgeven aan de gespreksleiders van de Buitenveldertgroepen, hopelijk nemen er dan
bezoekers contact met jou op hierover. Overigens is het misschien ook een idee om contact op te
nemen met de Intensieve Schematherapie Behandel Afdeling (ISBA) van Brijder in Alkmaar.
https://www.brijder.nl/onze-locaties/verslavingszorg-alkmaar-kliniek
"Op de Intensieve Schematherapie Behandel Afdeling (ISBA) bieden wij behandeling aan voor het
herstel van verslaving, trauma en persoonlijkheidsproblematiek. De basis is schematherapie, met
aanvullende behandelmodules. Dit is een dagbehandeling van drie dagen per week. De behandelduur
is maximaal 4,5 maanden met daarna een mogelijkheid tot nazorg." Mogelijk dat daar (ex)-cliënten
zijn die veel willen nemen aan een Skype gesprek of enquête. Je kunt het telefonisch proberen of via
X@brijder.nl, mogelijk kan hij je verder helpen. Ik denk wel dat het handig is om, voor ik het doorzet,
te weten hoeveel tijd het Skype gesprek en/of de enquête ongeveer zal vragen. Ik lees het graag, Fijne

45

dag verder, B.” • “Beste B, Erg bedankt voor je uitgebreide reactie. Ik heb inderdaad de ISBA kliniek
benaderd, maar ik wacht nog een reactie af. Mijn onderzoek is praktijkgericht, dus de meest ideale
situatie zou zijn om een aantal (1 of 2 zou ik al erg blij mee zijn) personen te spreken, die op wat voor
manier dan ook ervaring heeft met verslavingsproblematiek in connectie met schematherapie
(Cliënten, verwijzers, therapeuten, psychiaters, begeleiders, ervaringsdeskundigen enz.). Mijn idee
was om niet meer dan 7 open vragen te stellen (kan telefonisch, of via een app naar keuze). Mocht
iemand absoluut niet verbaal participeren kan ik ook de vragen schriftelijk aanbieden, maar het liefst
via audio (en misschien video) Het zal niet meer dan 20-30 minuten duren, misschien wel korter. Erg
bedankt voor de moeite in ieder geval! Mvg. A.” • “Beste A, Als het gaat om behandelaren dan kun je
het misschien nog eens proberen bij onze meest recente contactpersoon bij de ISBA: X@brijder.nl
Wat betreft een cliënt en ervaringsdeskundige kan ik zelf wel deelnemen aan je enquête, het liefst via
mail (ik schrijf graag en makkelijk - misschien ook handig voor jou?), en anders telefonisch. Als je
graag nog meer (ex)cliënten die ervaring hebben met schematherapie je vragen stelt weet ik er in ieder
geval nog wel een die schematherapie heeft gehad en het misschien wel wil, en anders zet ik je vraag
uit in de groepen, met de informatie dat het 20-30 minuten duurt. O ja, en heb je een deadline vanuit je
studie, of is er geen haast bij? - ook wel handig om te weten.” • “Beste B, Dankjewel voor je reactie!
Mijn vraagstelling is wat veranderd. Het viel me op dat online erg weinig voorlichtingsmateriaal
aanwezig is Nu wilde ik als ontwerpverslag voorlichtingsmateriaal (in vorm van een E-book
bijvoorbeeld) in elkaar zetten, met als criteria dat alle belanghebbende partijen gesproken worden en
deze in dit verslag verwerken. Ik wilde eigenlijk voor het interview nog een aantal schriftelijke vragen
stellen, om mijn vraagstelling te onderbouwen. Wat denkt u dat belangrijk is om geïnteresseerde in het
schematherapie traject uit te leggen over het traject? Heb je zelf ervaren dat er relatief weinig werd
uitgelegd of weinig informatie beschikbaar was voordat je het traject begon? Zo ja, hoe denk je dat het
aanbod van voorlichtingsmateriaal eventueel positief had kunnen bijdragen aan het traject? Wat zou u
als ex-cliënt willen vertellen over het traject aan geïnteresseerde personen? Mvg. A” • “Hoi A,
Voorlichtingsmateriaal maken over schematherapie bij verslaving vind ik een nobel en mooi doel. Je
vragen heb ik beantwoord in de bijlage. Wil je dat ik nu toch ook nog probeer andere bezoekers van de
Buitenveldertgroepen zo ver te krijgen onderstaande vragen ook te beantwoorden? Heb je inmiddels
contact met de ISBA van Brijder Alkmaar? Fijne dag verder, B.” • “Beste B, Helemaal top!! Heel erg
bedankt voor je toegelichte en onderbouwde antwoorden. Wat eigenlijk altijd op de planning stond
was een enquête voor mensen die de ISBA hebben gedaan, of een andere vorm van schematische
therapie voor twee (of meer) dagen per week. Zou ik vandaag een link naar de enquête kunnen
doorsturen? Zou echt geweldig zijn als jij in een email van zelfhelp.nl naar alle leden zou sturen, met
daarin het verzoek tot 5 minuten tijd om die enquête in te vullen. Zullen alleen gesloten vragen zijn en
niet meer dan 10 stuks. In ieder geval al heel erg bedankt voor je medewerking! Mvg. A.”
Vervolgens kregen we een aantal vragen over het, in de ogen van de student, gebrek aan informatie
over schematherapie in relatie tot behandeling van een verslaving en gaven antwoorden:
●Wat vindt u belangrijk geïnteresseerden in het schematherapie traject uit te leggen?
•Uit eigen ervaring met schematherapie in relatie tot verslaving en verslavingsgevoeligheid denk ik dat
het belangrijk is uit te leggen dat schematherapie veel inzicht kan geven in waaróm en waardóór de
neiging tot ongezonde gewoonten er is. Dat heeft mij geholpen het gevecht tegen verslaving minder
zwaar en meer inzichtelijk te maken en daardoor ook uiteindelijk lichter en beter bestand tegen de
neiging tot terugval. Schematherapie kan in mijn ervaring enorm helpen bij het ontdekken van
negatieve automatische gedachten, diep gewortelde overtuigingen en gedachten- en gevoelspatronen,
de neiging te vluchten voor pijnlijke emoties en het overmatig willen stimuleren en verlengen van
prettige gevoelens.
Wat dan leidt tot ongewild, onvrij, dwangmatig gedrag, verslaving en zelfdestructie.
In het traject schematherapie heb ik geleerd diepgewortelde overtuigingen waar ik last van had te
ontdekken, te bekijken en er steeds meer afstand van te leren nemen als ze opkomen.
●Heb je zelf ervaren dat er relatief weinig werd uitgelegd of weinig informatie beschikbaar was
voordat je het traject begon? Zo ja, hoe denk je dat het aanbod van voorlichtingsmateriaal eventueel
positief had kunnen bijdragen aan het traject?
•Ik heb het ‘geluk’ gehad dat ik tegelijkertijd bij verslavingszorg en GGZ in behandeling kwam omdat
ik niet alleen vast zat in verslaving maar ook door een diepe depressie heen ging, die door stoppen met
de verslaving alleen maar meer manifest werd. Vanuit dié ingang werd schematherapie bij de GGZ
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aangeboden om te werken aan de zelfsabotage door diepgewortelde negatieve overtuigingen. Er was
inderdaad weinig schriftelijke informatie beschikbaar bij verslavingszorg en GGZ over deze
mogelijkheden, maar mijn behandelaren hebben het wél goed uitgelegd voor zover ik het op dat
moment kon bevatten en de informatie kon verwerken – want die mogelijkheden waren op dat
moment behoorlijk beperkt door de toestand waarin ik verkeerde. Ik denk zeker dat aanbod van
eenvoudig voorlichtingsmateriaal iets positiefs kan bijdragen. Zo zou een eenvoudige weergave van
wat schematherapie is en waarmee en hoe het werkt volgens mij kunnen helpen om cliënten te
motiveren hieraan deel te nemen. Alléén stoppen met de verslaving door dát mechanisme te gaan
begrijpen en door leefstijltrainingen in groepsverband en/of individueel, is in mijn ervaring niet
voldoende om blijvend uit de fuik van de verslaving te blijven. Schematherapie biedt
aanknopingspunten om te onderzoeken wat er achter de verslaving schuil gaat aan patronen die je hebt
ontwikkeld om te overleven of hebt aangeleerd van anderen. Zoals bijvoorbeeld: onzekerheid,
onderwerping, zelfopoffering, emotionele geremdheid, overmatig kritisch zijn, jezelf rechten toe
eigenen, gebrek aan zelfbeheersing/zelfdiscipline, wantrouwen, verlatingsangst, sociaal isolement,
instabiliteit, minderwaardigheidsgevoelens, schaamte, mislukking, afhankelijkheid, verstrengeling in
contacten, kwetsbaarheid voor ziekten en gevaar, onbekwaamheid, de overtuiging dat anderen je niet
mogen en dat ze je niet vinden deugen, et cetera.
●Wat zou u als ex-cliënt willen vertellen over het traject aan geïnteresseerde personen?
•Wanneer je niet alleen wil of moet stoppen met je verslaving maar ook eraan wil werken dat je op de
lange duur gestopt BLIJFT en je leven meer kwaliteit krijgt, dan kan schematherapie daarvoor een
heel goed hulpmiddel zijn. Je kunt goed inzicht wil krijgen in de patronen in je brein die je aanzetten
tot verslavingsgedrag. Er kunnen diepgewortelde overtuigingen zijn waar je nu je nog niet bewust van
bent maar die wel ongemerkt bijdragen aan het niet kunnen stoppen en gestopt blijven. Als je van die
overtuigingen je bewust kunt worden krijgen ze steeds minder grip op je en kun je overtuigingen
ontwikkelen die je wél helpen te stoppen en ook gestopt te blijven.”
•“Graag zou ik van u nog wat folders willen ontvangen. Wij gebruiken deze folders voor de intake
pakketten die cliënten krijgen. VNN kliniek Heerenveen.” • “Hartelijk dank voor het verzoek, er gaat
vandaag een brievenbuspakket flyers en folders op de post.”
•“Geachte A, Mijn naam is B, ik werk als ervaringsdeskundige en ik begeleid uitstroomgroepen 55+
op het gebied van verslaving. Na de laatste bijeenkomsten van deze uitstroomgroepen zijn mensen
(gedeeltelijk) uitbehandeld. Maar in deze uitstroomgroepen komt duidelijk naar voren dat er na deze
bijeenkomsten toch behoefte is om regelmatig bij elkaar te blijven komen om elkaar te blijven steunen
in het niet gebruiken van het middel. De Buitenveldertgroep is mij onder de aandacht gebracht. Zojuist
heb ik telefonisch contact gehad met Dhr. C via zelfhelp.nl, deze verwees mij naar u. Gaarne zou ik in
contact met u willen komen om te bekijken of er een mogelijkheid is een dergelijke groep op te
starten. Ik hoop spoedig op uw reactie. Met vriendelijke groet, D. 06X.” Er is naar aanleiding van deze
mail direct telefonisch contact opgenomen en overleg gepleegd over de mogelijkheden. Die leken eerst
rooskleurig maar door snel veranderende personele omstandigheden en door corona is het er helaas
nog niet van gekomen om ook daadwerkelijk een groep op die locatie te starten.
• “Beste A, Bedankt voor het zeer uitgebreide verslag van de activiteiten. Goed om te lezen dat jullie
ondanks de corona maatregelen verschillende manieren hebben gevonden om met mensen in gesprek
te gaan en hen te ondersteunen. Mochten jullie behoefte hebben aan een tussentijds overleg om de
stand van zaken (of andere agendapunten) te bespreken, dan hoor ik dat graag! Met Vriendelijke groet,
B, Beleidsmedewerker Wmo.”
• “Hi A en B, contactpersonen van de Buitenveldertgroep te X. Mijn naam is C en ik loop momenteel
stage bij Trubendorffer. Regelmatig spreek ik met cliënten over het belang van de zelfhulpgroepen,
bijvoorbeeld in de startersgroep van cliënten op de wachtlijst bij Trubendorffer. Eerder heb ik al eens
een NA-meeting online bijgewoond, zodat ik mij enigszins een beeld bij een meeting en de ervaring
van cliënten kan vormen. Ik zou ook heel graag een Buitenveldertgroep willen bijwonen en wilde met
jullie overleggen of ik bijvoorbeeld vrijdag 24 september zou kunnen aanhaken. Zou dat mogelijk
zijn? Ik hoor het graag! Fijne avond! Met vriendelijke groet, C.” Stagiair heeft inmiddels, nadat aan
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alle deelnemers is gevraagd of zij zich daarin konden vinden, een gesprek van een Buitenveldertgroep
bijgewoond.
• “Beste vrijwilligersorganisatie, Mijn naam is A, ik ben de vrijwilligersondersteuner van de gemeente.
Ik zag dat uw organisatie nog niet in ons bestand van vrijwilligersorganisaties staat. Dat betekent dat u
waarschijnlijk nog niet bekend bent met onze ondersteuning en veel nuttige informatie momenteel niet
ontvangt. Graag informeer ik u daarom over de vrijwilligersondersteuning en wat het uw organisatie
kan bieden: Januari 2020 zijn wij begonnen met een vernieuwde vorm van vrijwilligersondersteuning:
ondersteuning aan vrijwilligers meer flexibel te maken, en de inbreng van vrijwilligers(organisaties)
hierbij te vergroten is het doel. De huidige vrijwilligersondersteuning bevat onder andere: Een
vrijwilligersplatform(online) waar alle informatie, vrijwilligersvraag én -aanbod te vinden is.
Ondersteuning voor organisaties op het gebied van vrijwilligers in de vorm van informatie en advies.
Leren en leercirkels; opleiden van vrijwilligers in de vorm van bijeenkomsten en cursussen zodat zij
nog beter kunnen werken binnen hun organisaties. Vrijwilligers Informatie Punten in de wijken. Graag
wil ik uw organisatie opnemen in ons bestand. Dit is gratis en zorgt ervoor dat uw organisatie bekend
is bij ons. Ook zullen wij u dan de zes-wekelijkse nieuwbrief sturen en op de hoogte houden met
andere informatie. U kunt mij tevens altijd benaderen voor meer informatie. Met vriendelijke groet,
A.” Er is contact opgenomen met de ondersteuner.
•“Hallo, Ik ben A en volg de opleiding ervaringsdeskundige aan Hogeschool X. Ik ga een presentatie
geven over de Buitenveldertgroep. Ik heb veel informatie op jullie site en in jullie jaarverslag
gevonden. Ik heb nog een vraag. Ik moet de rol van de ervaringsdeskundige uitzoeken. Jullie maken
gebruik van lotgenoten en deze lotgenoten kunnen zich in jullie organisatie ontwikkelen. Maken jullie
ook gebruik van geschoolde ervaringsdeskundigen? En zo ja, alleen diegenen die zelf ook mee hebben
gedraaid in de Buitenveldertgroep of ook anderen? Welke functies achten jullie eventueel geschikt
voor de geschoolde ervaringsdeskundigen? Ik kan mij zo voorstellen dat, wanneer een externe
ervaringsdeskundige de groep leid er geen sprake meer is van gelijkwaardigheid. Of tackelen jullie dat
op een of andere manier? Ik hoor graag van jullie. vriendelijke groeten, A.” • “Hoi B, Dank voor je
vraag. Wat leuk dat je over de Buitenveldertgroep een presentatie gaat geven! De zelfhelpgroepen zijn
helemaal gelijkwaardig. Dat principe vormt een belangrijke basis. Maar er is wél een gespreksleider
nodig die de gespreksregels handhaaft die we met vertegenwoordigers van alle groepen samen hebben
bepaald, en soms ook bijschaven als daar behoefte toe bestaat. In sommige groepen is altijd dezelfde
persoon gespreksleider, omdat de groep dat fijn vindt werken. In andere groepen vervullen twee of
meer mensen die rol, of wisselt het wekelijks. Op die manier, en ook door onder andere voorlichtingen
over zelfhelp in klinieken aan cliënten te geven en presentaties/workshops op (hoge)scholen en ander
vrijwilligerswerk met kwetsbare mensen, ontwikkelen deelnemers zich inderdaad in de praktijk tot
vrijwillig ervaringsdeskundigen. Nu, met de corona toestanden, leren ze elkaar bijvoorbeeld weer veel
over de online mogelijkheden voor de groepen (WhatsApp, Skype, Zoom). Er zijn ook mensen die
cursussen volgen of hebben gevolgd: ik heb zelf bijvoorbeeld WMEE (Werken Met Eigen Ervaring)
en WRAP (Wellness Recovery Action Plan) gedaan en gegeven. Maar als ik in de Buitenveldertgroep
zit voel ik mij gewoon een volkomen gelijkwaardige deelnemer net als ieder ander, en gedraag me ook
zo. Daartoe nodigen de gespreksregels ook uit: iedereen krijgt gelijke ruimte en gelijke positie te uiten
en te luisteren naar anderen. Er zijn ook deelnemers van onze groepen die een opleiding
ervaringsdeskundigheid gaan doen. Laatst was er weer een deelnemer in een groep die een studie heeft
afgerond en daarmee in zijn geval ook afscheid heeft genomen van de groep omdat hij bezoekers van
de groep nu ook als zijn cliënten tegen zou kunnen komen: dat vond hij te ongelijkwaardig. Maar er
zijn ook bezoekers van Buitenveldertgroepen die geschoold zijn als ervaringsdeskundige en toch ook
gewoon gelijkwaardig de groep blijven bezoeken. We maken nooit gebruik van externe geschoolde
ervaringsdeskundigen die vanuit die rol een functie vervullen in onze groepen, omdat dit het gevoel
van gelijkwaardigheid en anonimiteit zou aantasten - en dat is nu juist zo enorm belangrijk voor onze
bezoekers. Je schreef al: "Ik kan mij zo voorstellen dat ,wanneer een externe ervaringsdeskundige een
Buitenveldertgroep leidt er geen sprake meer is van gelijkwaardigheid." Daarom doen we dat dus ook
niet. Ik hoop hiermee je vraag beantwoord te hebben, en wens je een leuke presentatie toe, een
succesvol verloop van je studie en een mooie werkkring daarna: ervaringsdeskundigen zijn ZÓ
waardevol voor de cliënten in herstel! Vriendelijke groet, B.” • “Hallo B, Bedankt voor je antwoord en
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de informatie. Hier kan ik zeker wat mee! Jullie hebben een mooie organisatie en door deze presentatie
voor te bereiden heb ik veel over jullie geleerd. Wat een waardevolle bijdrage leveren jullie in het
herstel. Super!!! Nogmaals dank! Vriendelijke groeten, A.”
Wij voorzien elkaar als gespreksleiders van informatie en waar nodig/gewenst begeleiding bij:
● Apps om te video bellen zowel individueel als met groepen

WhatsApp

Videobellen met WhatsApp is simpel en gratis. Bij ieder contact in WhatsApp staat een icoontje
van een videocamera. Tik erop en er wordt verbinding gemaakt. Je hebt natuurlijk wel een
goed werkende internetverbinding nodig en bel het liefste via wifi anders gebruikt WhatsApp
hiervoor de databundel.
Bellen met WhatsApp op de iPhone

Open WhatsApp.

Tik op het tabblad Gesprekken.

Tik rechtsboven op het icoon van de telefoonhoorn met een plusteken.

Tik achter de naam van de contactpersoon die u wilt bellen op het icoon van de
videocamera
. De beloproep start.
Bellen met WhatsApp op Android-toestel

Open WhatsApp.

Tik op Oproepen.

Tik rechtsonder op het groene rondje met een telefoonhoorn en een plusteken.

Tik achter de contactpersoon die u wilt bellen op het icoon van de videocamera

.

Videobellen met meerdere personen in WhatsApp: Volgens WhatsApp zijn de videogroepsgesprekken nog steeds volledig versleuteld. Niemand behalve de deelnemers kan de
verbinding dus aftappen en zien of horen wat er gezegd wordt, zelfs niet als je op een openbaar WiFi-netwerk zit. De kwaliteit van video en geluid worden automatisch aangepast aan de
netwerkverbinding. Een groepsgesprek starten in WhatsApp doe je als volgt: Open WhatsApp en tik
de groep aan met wie je wil videobellen; Tik op het telefoontje in de rechter bovenhoek van je
scherm; Selecteer de contacten die je wil uitnodigen voor het gesprek; Tik op het video-icoontje. Een
andere optie is om een individueel videogesprek te starten en daarna handmatig anderen uit te
nodigen. Op die manier verander je een privégesprek in een groepsgesprek.

Signal

Installatie:
Privacy:
Signal staat bekend als de veiligste chat-app die de meeste privacy biedt aan gebruikers. Berichten,
gesprekken - en al het dataverkeer - zijn volledig versleuteld. De Electronic Frontier Foundation geeft
Signal de hoogste privacy- en beveiligingsscore van alle messengers.

Skype

Installatie:
Skype is een programma om wereldwijd gratis mee te bellen via internet (VoIP, Voice over IP). Zo
heeft u nooit meer hoge telefoonkosten. Het enige wat nodig is: een pc met internetverbinding, een
headset of microfoon en de Skype-software. In 2011 is Skype overgenomen door Microsoft en is er
verregaande integratie met Outlook en andere Microsoft-diensten. Skype is beschikbaar voor
desktop, tablet en mobiel. Skype staat al sinds jaar en dag synoniem voor bellen via internet.
Voor- en nadelen:
•

Te gebruiken op Windows, macOS en op smartphones met Android en iOS
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Aantal deelnemers: maximaal 50
Mogelijkheid om bestanden te delen, te chatten en het gesprek op te nemen
Gebruikers moeten de Skype-software op hun apparaat downloaden
Prijs: gratis voor Skype-gebruikers onderling

•
•
•
•

Hoe maak ik een groepschat in Skype voor pc?
Skype voor Windows, Mac, Linux, Web en Skype voor Windows 10 (versie 14)
1. Selecteer de Nieuw Chat knop en selecteer Nieuwe groep Chat uit de lijst.
2. Voer een naam in voor je groep. Dit is een vereiste om door te kunnen gaan.
3. Selecteer de Camera pictogram voor het uploaden van een foto voor uw groep.
4. Selecteer de pijl rechts
om de groep te maken.
5. Begin met contacten toe te voegen. Selecteer contactpersonen in de voorgestelde lijst of
selecteer Zoeken en typ vervolgens de naam van de contactpersoon die je wilt toevoegen.
Doorgaan met zoeken en toevoegen van contacten die u wenst.
6. Klik op Gereed om met chatten te beginnen.
Skype voor Windows 10 (versie 12):
1. Selecteer de Nieuw Chat knop en selecteer Nieuwe Chat uit de lijst.
2. Kies de contacten met wie je een gesprek wil beginnen.
3. Selecteer Start om te chatten.

Zoom

Zoom was al geliefd onder zijn gebruikers, maar het coronavirus heeft nog een extra slinger aan de
populariteit gegeven. Degene die de bijeenkomst opzet stuurt in de WhatsApp groep een linkje en
een code waarmee je het groepsgesprek kunt bezoeken.
Voor- en nadelen Zoom:
Te gebruiken op Windows, macOS en op smartphones met Android en iOS
Aantal deelnemers: maximaal 100
Videobellen in groepen zonder abonnement is beperkt tot 40 minuten!
Geen Zoom-accounts nodig om bij een videogesprek aan te sluiten
Mogelijkheid om bestanden te delen, te chatten en het gesprek op te nemen
Prijs: gratis, maar abonnementen bieden meer opties en heffen beperkingen op
Beveiligings- en privacy-problemen: een waarschuwing voor Zoom is hier wel op zijn plaats. Er zijn
veel privacy zorgen over Zoom, dat gebruikersgegevens deelt met derde partijen. En de afgelopen
tijd zijn er diverse beveiligings- en privacy-incidenten geweest.
•
•
•
•
•
•

Jitsi

Jitsi is een gratis open source video-conferentie app. Je kunt beeldbellen, videoconferenties houden
met 35 mensen. Meer is mogelijk maar de kwaliteit van beeld en geluid kan er dan onder lijden. Je
kunt een Jitsi-app downloaden voor je telefoon of tablet (Jitsi voor iOS | Jitsi voor Android) en op
Windows, Mac en Linux kun je via je browser (Chrome of afgeleide daarvan) videobellen met
anderen. Groepsvideobellen met Jitsi gaat zo:
1. Ga naar de Jitsi Meet website met Chrome, Opera, Chromium (Linux) of andere op Chrome
gebaseerde browsers (Firefox werkt momenteel niet, maar naar verluidt wordt daar aan gewerkt)
2. Vul een naam in bij ‘Start a meeting’ (dit is het adres van meeting die je stuurt naar anderen en die
zij openen in Chrome, Opera of Chromium om deel te nemen aan het videogesprek) en klik Go. Zorg
ervoor dat je een unieke naam invult, zodat anderen de url niet kunnen raden. Voor beveiliging:
onderaan op i klikken, wachtwoord invoeren (klik daarna Enter) dat alle deelnemers moeten invullen.
3. Anderen openen de url (het linkje) en nemen deel. Ook via de Android of iOS Jitsi Meet app kun je
deelnemen aan een groepsvideogesprek.

50

Duo
Duo is de nieuwe video- en audiobellen app van Google. Duo is duidelijk een kloon van Apple’s
FaceTime. De interface is, net als FaceTime, heel simpel. De verbinding moet altijd goed zijn omdat
Duo automatisch wisselt tussen wifi en 4G indien nodig. Grappig extraatje is de aankloppen-functie
waarmee degene die gebeld wordt al kan zien wie er belt voordat hij het gesprek aanneemt. Je kunt
dus even gluren en dan een gesprek weigeren als je wilt.
FaceTime (alléén voor Apple)
Van alle diensten in deze lijst is FaceTime van Apple het meest beperkt: gebruikers zonder Mac of
iPhone kunnen namelijk niet aan de videogesprekken deelnemen. Ook Apple-gebruikers met
verouderde software kunnen niet videobellen, maar kunnen mogelijk wel deelnemen door alleen van
audio gebruik te maken. FaceTime is simpel in gebruik en de beeldkwaliteit is meestal goed (tenzij je
een hele slechte internetverbinding hebt). Je kunt met 32 mensen tegelijk videobellen.
FaceTime staat standaard geïnstalleerd op elke iPhone, iPad en Mac

Vanaf hier volgt het landelijk jaarverslag zoals u dat van ons gewend bent in perioden
waarin we gevrijwaard zijn van een pandemie:

Voorwoord
De kern van onze activiteiten vormen de wekelijkse groepsgesprekken. Hoe de bezoekers die
ervaren is voor ons de basis van alles. Daarom, om te beginnen de ervaring van een deelnemer
die kernachtig verwoordt wat de groepsgesprekken, en de contacten in de groep voor de
bezoekers kunnen betekenen: “Het mooie van de Buitenveldertgroep is dat je van alles hoort
en daar zelf iets mee kunt doen op je eigen manier. Iedereen in de groep deelt ervaringen met
wat voor hem/haar niet en wel werkt in herstel en kan zonder dwang daar vrijelijk de vruchten
van plukken, op de eigen weg naar meer eigen regie en zelfredzaamheid. Gelukkig is er ook
ruimte om eens hartelijk om onszelf te lachen – dat kan óók herstel bevorderen door het
relativeren zónder weg te lachen.” Meer ervaringen van deelnemers staan op onze website en
verderop in dit verslag.
Een initiatief als de Buitenveldertgroep biedt de lokale overheid mogelijkheden invulling te
geven aan het vergroten van zelfredzaamheid. De afstand verkleinen tussen de professionele
zorg en inzet van vrijwilligers lijkt daarbij de meest voor de hand liggende weg. Gemeenten
dienen vanuit de landelijk gedirigeerde verantwoordelijkheden het initiatief te nemen in het
vorm geven aan een bredere participerende samenleving. De Buitenveldertgroep is één van de
instrumenten die zij daarbij kan benutten. Onze activiteiten hebben onder andere het effect dat
bezoekers hun zelfregie en zelfredzaamheid kunnen vergroten en langer behouden, wat ook
kan helpen bij langer zelfstandig wonen. Want wie in herstel van een verslaving kan blijven
kan vrijwel altijd langer zelfstandig blijven wonen.
De ondersteuning door lotgenotencontact, ook wel peer support genoemd, draagt duidelijk bij
aan het voorkomen van terugval, versterking van zelfredzaamheid en zelfregie, stimuleren van
participatie in de samenleving, aan verdere groei en ontwikkeling van alle deelnemers, en aan
het ontwikkelen van, vaak eerste en/of nieuwe sociale contacten na een verslavingsperiode.
Door (vroeg)signalering, preventie en nazorg wordt zwaardere zorg voorkomen.
Bezoekers die last hebben van achter de verslaving liggende psychische kwetsbaarheid, horen
van anderen in de groep dat het raadzaam kan zijn ook daarvoor in behandeling te gaan, zodat
weerbaarheid tegen uitglijders/terugval groter wordt, zoals zij zelf weten uit eigen positieve
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ervaringen. Deelnemers in de Buitenveldertgroepen kijken naar elkaar om, en het maken van
gezonde keuzes wordt gestimuleerd, doordat de bezoekers allen het serieuze streven hebben
een gezondere leefstijl te ontwikkelen en die ook vol te houden op de lange termijn.
Deelname aan de groepsgesprekken draagt ook bij aan het versterken van zelfmanagement,
ervaringsdeskundigheid en informele zorg, en aan het actief bestrijden van stigma’s waardoor
participatie van (psychisch) kwetsbaren wordt bevorderd. Met deze inzet van de burgerkracht
kunnen maatschappelijke initiatieven tot nieuwe oplossingen komen door een andere manier
van werken en het inzetten van andere contacten en competenties. Deze inzet kan effectiever
en goedkoper zijn voor gemeenten dan traditionele werkwijzen. De samenleving is sterk in
beweging door een verschuiving naar een dynamische netwerksamenleving waarbij mondige
burgers, eigen verantwoordelijkheid en een steeds verder terugtredende overheid belangrijke
kenmerken zijn. Een netwerkgemeente faciliteert en schept voorwaarden en stimuleert daarbij
eigen initiatief en verantwoordelijkheid in de samenleving.
Elke Buitenveldertgroep is bij uitstek een dergelijk initiatief. In deze zelfhelpgroepen kunnen
mensen met elkaar op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid werken aan hun herstel,
als nazorg na een eventuele behandeling, terugvalpreventie en ter blijvende alertheid op de
verslavingsgevoeligheid, maar ook voor verdere groei en ontwikkeling van hun leven op een
passende en haalbare wijze. In de groep kan men onder meer samen reflecteren op het eigen
herstelproces aan de hand van vragen als:
1 – Welke gebeurtenissen/situaties hielpen mij om mijn leven weer in eigen hand te nemen?
2 – Voor welke gebeurtenissen/situaties moet ik oppassen; wat zijn mijn kwetsbaarheden of
valkuilen?
3 – Op welke momenten heb ik hulpverlening als herstel ondersteunend ervaren, en op welke
momenten juist niet?
De Buitenveldertgroepen zijn herstelwerkgroepen, waar mensen serieus aan hun herstel en
verdere ontwikkeling komen werken met als basis de gespreksregels. Benoemen in een groep
lotgenoten van gedachten, gevoelens, worstelingen, manier van doen en laten, en de stappen
in herstel, leiden elke keer weer tot verlaging van de spanning daaromtrent en dus verlaging
van het risico op uitglijders of terugval. Net zoals echt goed luisteren naar de ervaringen van
lotgenoten dat risico verlaagt, door erkenning, herkenning, en het delen van hun oplossingen
wanneer zij aanlopen tegen soortgelijke of andere situaties, die een trigger kunnen zijn.
Peer counseling in groepsvorm is voor velen van onschatbare waarde.
Het is van belang expliciet het eigen aandeel in het herstel te benoemen, zodat het gevoel van
eigenwaarde kan ontstaan of weer groeien en vandaaruit ook de eigen kracht, zelfregie en de
zelfredzaamheid. Ervaringen en gevoelens delen met andere (ex)cliënten en andere bronnen
van steun arrangeren (familie, een huisdier, hobby, interesses) zijn factoren die een positieve
rol kunnen spelen. Zo ontstaat namelijk weer (of steeds meer) het besef van zichzelf als actief
handelende persoon, zowel t.a.v. de eigen psychische problemen als t.a.v. de hulpverlening.
Er lijkt in sommige gevallen bij een aantal organisaties soms een soort monopolie op “eigen
kracht” bij hulpverleners te liggen. Dat vinden we interessant, want het zou in onze ogen het
primaat van de cliënten zelf moeten zijn: het gaat namelijk over eigen kracht en eigen regie.
Dat is de basis van wat wij als Buitenveldertgroepen doen, en hoe we het doen.
In vrijwel elk groepsgesprek komt dat thema dan ook via verschillende wegen aan bod: “De
verslavingsgevoeligheid zit in mij. Een pijnlijke én behulpzame constatering. Het ontneemt je
de mogelijkheid de verantwoordelijkheid buiten jezelf te leggen (bij verslavende middelen of
aanbieders daarvan, bij je jeugd, bij je aanleg, bij je psychische en sociale omstandigheden, of
bij ‘de maatschappij’ - hoezeer al die zaken ook een rol spelen). Maar tegelijkertijd gééft het
je vele mogelijkheden te gaan leven vanuit dat besef van je eigen gevoeligheid, je grenzen én
je wensen, je eigen valkuilen en worstelingen én je eigen kracht en regie. Het is mooi te zien
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dat deelnemers aan de groepsgesprekken erin slagen hun zelfvertrouwen te vergroten, en op
eigen kracht meer te gaan geloven in hun eigen kracht. Bij sommigen gaat dit met hele kleine
stapjes anderen gaan wat sneller. Er zijn in ieders leven regelmatig factoren die een verhoogde
alertheid vragen op het risico van terugval in verslaving. Ook sociale contacten, of het gebrek
daaraan zijn iets om steeds in de gaten te houden, want ook die kunnen een rol spelen in het
risico op terugval. We begrijpen de neiging van sommige belangstellenden vanuit wanhoop
een peersupporter te verwarren met hulpverlening, of teveel te verwachten van een lotgenoot.
Maar als vrijwilliger, contactpersoon en/of gespreksleider van een groep, kun je daardoor in
de moeilijkheden komen als je niet duidelijk maakt dat je absoluut geen hulpverlener bent en
ook als mens je grenzen hebt. Het helpt de zelfredzaamheid en zelfregie van de herstellende
verslaafde, die op die manier een beroep onze vrijwilligers doet ook niet. Daarvoor is het juist
van belang te leren dergelijke worstelingen en problemen open en oprecht in te brengen in het
groepsgesprek en er op die manier met alle aanwezige peersupporters ervaringen, ideeën, tips
en oplossingen uit te wisselen zodat je zelfstandig verder gaat met herstel, en als dat niet lukt
tijdig hulpverlening inschakelt, zodat je langs die weg eerst/ook werkt aan herstel.
De behoefte aan anonimiteit en al of geen openheid in bredere kring over verslaving verschilt
ook sterk bij onze vrijwilligers. Sommigen zijn gewend met grote regelmaat op verschillende
locaties en in verschillende situaties te spreken over hun eigen kwetsbaarheid en hebben daar
geen moeite mee: ze geven in klinieken voorlichtingen over zelfhelp en hun eigen verslaving
en verslavingsgevoeligheid, zowel voor cliënten als voor medewerkers, en/of werken mee aan
presentaties en workshops op scholen en Hogescholen, enzovoorts. Maar andere vrijwilligers
voelen daar niks voor, en willen dat de bekendheid van hun kwetsbaarheid zich beperkt tot de
Buitenveldertgroep en zelfgekozen intimi. We raden vrijwilligers aan te onderzoeken welke
deelnemers aan de groep jij wel/niet denkt/voelt te kunnen vertrouwen, welke contacten voor
jou gezond en goed voelen.
De ervaring leert dat de meeste bezoekers van onze groepen meestal geen erg problematisch,
onrustig, onverwacht, onredelijk of onbetrouwbaar gedrag vertonen.
We trekken over het algemeen een wat rustiger publiek omdat de groepsgesprekken ook rustig
zijn. Ook worden vrijwilligers privé met rust gelaten. Maar anderzijds is dat juist ook mede te
danken aan de alertheid van onze vrijwilligers op het naleven van onze gespreksregels, en het
waarborgen van de anonimiteit en privacy van en door de vrijwilligers en andere bezoekers
door henzelf, waardoor er gelukkig maar zeer zelden problemen zijn op dat vlak.
Niet iedere buitenstaander ziet dat lotgenotencontact in de vorm van volkomen gelijkwaardige
herstelwerkgroepen zoals Buitenveldertgroepen, zonder buitenstaanders zoals professionele
hulpverleners of familieleden/vrienden, écht een geheel eigen toegevoegde waarde heeft náást
de professionele hulpverlening en een sociaal netwerk van familie en/of vrienden, die geheel
hun eigen rol en waarde hebben. Een herstelwerkgroep wordt door sommige deelnemers wel
vergeleken met de waarde van een patiëntenvereniging: iedereen aan tafel heeft te kampen
(gehad) met een verslaving en heeft ervaring met de crisis/crises die deze ziekte oplevert, het
trauma, maar ook met de behandeling, het herstel en vragen over hoe verder te leven met deze
ervaringen en blijvende gevoeligheid. De specifieke waarde van onze herstelwerkgroepen kan
in wezen alleen maar door lotgenoten zelf ervaren worden.
Er worden nazorg-/herstelgroepen door hulpverleners georganiseerd, maar een groep geleid
door een professional is wezenlijk anders dan een puur door lotgenoten zelfgeorganiseerde
groep. Steeds meer medewerkers zijn bekend met zelfhelp en begrijpen steeds beter dat de
Buitenveldertgroep op geen enkele manier tornt aan therapie, professionele begeleiding en/of
andere zelfhulpgroepen en/of nazorggroepen.
De zelfgeorganiseerde Buitenveldert zelfhelpgroepen gaan écht over eigen kracht. En zijn dus
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ook geen ‘bedreiging’ voor hulpverlening en nazorggroepen, want die werken echt anders.
Lotgenoten in de Buitenveldertgroepen zijn geen hulpverleners, of ‘verkapte’ therapeuten, en
pretenderen dat ook niet te zijn: wij zijn lotgenoten die lotgenotengroepen organiseren, niets
meer en niets minder.
Onze bezoekers zijn vrijwel allen, vaak uit eigen ervaring, vóór reguliere behandeling als dat
is wat iemand die onze groep bezoekt nodig heeft. We stimuleren dus ook de gang naar de
hulpverlening. Maar daarvoor, daarnaast, en/of daarna kan volkomen gelijkwaardig contact
met lotgenoten enorm behulpzaam zijn, zodat de bezoekers zélf actief op zoek gaan en blijven
naar hun eigen weg in herstel, op zoek naar wat goed is voor ze, zonder dat een hulpverlener
dat zegt en/of aanstuurt.
Vertrouwen in zelfsturende eigen initiatieven van (ex)cliënten is volgens ons erg belangrijk,
want dat bevordert herstel, empowerment en eigen kracht en eigen regie in de praktijk.
Lotgenoten weten zelf heel goed uit eigen ervaring hoeveel moeite en tijd het kan kosten om
verslavingsgedrag in gezond gedrag om te zetten.
Dus het blijft van belang dat wij, vrijwilligers in zelfhelp, pogingen blijven doen om zelfhelp
in beeld te houden bij zowel hulpverleners als (ex)cliënten, maar ook bij mensen die (nog) in
hun eentje worstelen met een verslaving. Als er maar één mens in herstel blijft en stabiel blijft
door bezoeken aan een Buitenveldertgroep is dat héél veel waard in vele opzichten. Het moet
echter voor onze vrijwilligers en hun herstel óók goed blijven; want de basis van herstel is een
goede zelfzorg. Het bewaken van het groepsgesprek en het organische, maar soms ook zeer
dynamische groepsproces, door de gespreksleider, op basis van onze gespreksregels die alle
Buitenveldertgroepen onderschrijven, kan soms lastig zijn, omdat veel mensen snel geneigd
zijn te reageren op een ander met advies, kritiek, of onderbreking, in plaats van te spreken uit
en over zichzelf, uit de eigen ervaringen, worstelingen en oplossingen.
Maar het is ook erg belangrijk de gespreksregels toe te passen naar de geest ervan, en dus niet
altijd precies naar de letter, zodat het de groep goed past. Het gaat erom dat er ruimte is voor
een ongestoorde eigen ontdekkingsreis in en naar herstel, waarbij de deelnemers aan de groep
de volstrekte vrijheid ervaren een nieuwe weg voor zichzelf te kunnen gaan.
Elke paar jaar kijken vertegenwoordigers van de Buitenveldertgroepen in het landelijk bestuur
naar de voorstellen tot wijzigingen van onze gespreksregels om te kijken of er behoeften tot
wijzigingen bestaan door ervaringen in de praktijk en/of doordat het taalgebruik veranderd is.
Met liefst unanieme meerderheid of anders minstens twee-derde meerderheid besluiten we
dan samen over de eventuele wijzigingen, zodat de gespreksregels, en de formulering ervan
weer up to date zijn en prettig leesbaar en werkbaar voor de gespreksleiders. Natuurlijk is en
blijft het zo dat elke groep en gespreksleider op eigen wijze omgaat met de gespreksregels: in
sommige groepen worden ze elke week voorgelezen, in andere groepen gebeurt dat alleen als
er nieuwe bezoekers zijn, of ze worden door de gespreksleider informeel, in eigen woorden
uitgelegd. In groepen op sommige locaties zijn alle deelnemers, bijvoorbeeld door deelname
aan groepstherapie en/of andere lotgenotengroepen, dusdanig gewend aan de werkwijze dat
voorlezen niet nodig wordt geacht. Maar alle gespreksleiders en groepen werken naar de aard
van de gespreksregels: daar gaat het om.
Belangrijk voordeel van lotgenotencontact is dat men de eigen ervaringen als waardevol gaat
zien, als bron van kennis, in plaats van als alleen maar bron van ellende. Men kan leren
allerlei negatieve aspecten te verwijderen uit het zelfbeeld, denken en doen, zónder de realiteit
van de kwetsbaarheid te ontkennen. Men kan leren het stigma en zelfstigma te bestrijden, de
‘stoornisidentiteit’ leren loslaten en zelf een eigen identiteit ontwikkelen zónder vermijden of
bagatelliseren van de verslaving en de verslavingsgevoeligheid. In de groepsgesprekken in de
Buitenveldertgroepen kun je leren het verhaal over jezelf en jouw ervaringen te verwoorden in
jouw eigen terminologie en taal. En je kunt leren, door jezelf uit te spreken en te luisteren naar
anderen in de groep met hun eigen worstelingen en oplossingen, valkuilen en successen, zelf
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je eigen strategieën te ontwikkelen om met de blijvende kwetsbaarheden op een hanteerbare,
en zelfs prettige manier te leven, in een blijvende balans.
Jezelf redden, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en jouw kwetsbaarheden is misschien
soms juist wél: hulp inroepen als het nodig is, je kwetsbaarheid tonen, gevoelens en gedachten
delen, voordat het tot een crisis leidt.
Een belangrijk onderdeel van herstel is het duidelijk leren aangeven wat speelt: dat is een hele
is een hele kunst die zelfreflectie vereist. Omdat die ontbreekt in de verslavingsperiode kan de
Buitenveldertgroep een hele belangrijke plaats zijn om zelfreflectie (weer) te leren door jezelf
wekelijks uit te spreken en anderen te horen praten over hun herstel.
Humor blijkt ook elke keer weer een element dat belangrijk is voor herstel, en voor de sfeer in
de groep, omdat onderwerpen die aan de orde komen soms erg heftig of zwaar kunnen zijn.
Humor als een lichtvoetige tegenpool blijkt dan elke keer weer belangrijk. We hebben als
lotgenoten ervaringen met verslaving, en de pijnlijke gevolgen en ellende daarvan: daardoor is
er ook ruimte voor humor op een oprechte manier, maar zónder pijn ‘weg te lachen’. Daarbij
is het vooral voor buitenstaanders erg belangrijk te beseffen, dat wanneer iemand die zelf niet
geworsteld heeft met een verslaving, grappen daarover maakt een fundamenteel ander effect
heeft door zijn/haar ‘humor’, dan wanneer iemand dat doet die er zélf doorheen is gegaan en
het lijden persoonlijk aan den lijve, het hart en het hoofd ervaren heeft. Over het algemeen zal
een lotgenoot ook eerder, en meestal beter aanvoelen of en wanneer humor in het gesprek
gepast is en wanneer ongepast, kwetsend, badinerend, vermijdend.
Soms komen bezoekers naar de groepen met een uitgesproken vorm van eigenheid, waardoor
hun gedrag invloed kan hebben op de rest van de deelnemers en/of de groepsdynamiek. Voor
de gespreksleider vraagt het steeds de alertheid om te zien of zo’n deelnemer zich gedraagt op
een manier die past bij onze gespreksregels. Voor bezoekers die de neiging hebben door het
uitgesproken gedrag of de meningen van een ander weg te laten jagen uit irritatie of angst, kan
het dan belangrijk zijn zichzelf de vraag te stellen: “Waarom laat ik me wegjagen, door wie?”
De ene mens is nu eenmaal veel meer uitgesproken dan de ander en maakt soms opmerkingen
die confronterend kunnen zijn voor een ander. Leren omgaan met die verschillen maakt deel
uit van het gehele herstelproces. Als iemand moedwillig een groepsgesprek of de sfeer zit te
saboteren is het natuurlijk gauw klaar, maar dat gebeurt vrijwel nooit. Het gaat vrijwel altijd
over grote verschillen in eigenheid van de individuele deelnemers, en dat kan soms lastig zijn
voor groepsdynamiek en voor de gespreksleider. Soms blijven mensen tijdelijk weg wegens
een andere bezoeker. Maar dat zegt dan soms ook weer meer over degene die wegblijft om die
reden. Die persoon is op dat moment blijkbaar nog niet in staat en/of bereid te kunnen omgaan
met iemand die zich gedraagt op een manier die hij/zij (erg) lastig vindt, terwijl die ander toch
niét concreet de groep verstoort, of de gespreksregels overtreedt. Leren omgaan met allerlei
mensen van verschillende pluimage met verschillende meningen en uitingsvormen is óók een
belangrijk onderdeel van ieder algeheel herstel. Vluchtgedrag is voor sommige bezoekers een
diepgewortelde overlevingstactiek. Er zit vaak iets achter bij degene, die zegt snel en veel last
te hebben van een andere bezoeker, bijvoorbeeld omdat die op een bepaalde manier praat. In
principe heeft iedereen die zich aan de gespreksregels houdt het recht de groep te bezoeken.
Door de gespreksregels raken mensen eraan gewend écht naar elkaar te luisteren én zelf zich
zo rustig en helder mogelijk te uiten.
Lotgenotencontact kan een zeer belangrijk element zijn van terugvalpreventie of zorg voor de
chronische ziekte verslaving.
Door de groepsgesprekken blijf je steeds bewust van je kwetsbaarheid, kun je jezelf in een
veilige begripvolle omgeving uitspreken, kun je leren wat anderen doen aan het voorkomen
van oude patronen, en hoe zij dat al jarenlang doen. Maar je kunt, dankzij degenen die het niet
redden, ook zien wat er kan gebeuren als je niet alert blijft op je kwetsbaarheid en niet leeft in
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overeenstemming met je gevoeligheid. Want onze hersenen filteren de heftigheid van de pijn
door verwonding soms heel gemakkelijk weg, en bagatelliseren vroegere (zeer) negatieve
ervaringen als “het viel wel mee”, en/of bestoken je (soms in je onderbewuste) met negatieve
automatische gedachten of nachtmerries. Dit proces kan mede door lotgenotencontacten met
hen die zelf met herstel bezig zijn, en blijven, omgekeerd worden, door eraan te leren wennen
aan ‘dat het gewoon goed gaat’ en dat dát goed is. En door positief naar de toekomst te blijven
kijken, en vooral door vertrouwen te hebben in het nu, in jezelf. Dat zelfvertrouwen kan ook
groeien in lotgenotengroepen. Een valkuil voor terugval kan zijn, dat je meer aandacht krijgt
als je problemen hebt, en minder als het goed met je gaat. Het valt voor veel mensen niet mee
te leren omgaan met het krijgen van minder of andersoortige aandacht. In de zelfhelpgroep
krijg je de aandacht die je nodig hebt ook als het wél goed met je gaat.
Ook bestaat vaak de angst, c.q. automatische negatieve gedachte, dat je zonder hulpverlening
“sowieso (ooit) weer terugvalt.” De nuldelijnszorg van zelfhelp die geen ‘einde termijn’ kent,
en geen kosten voor deelnemers, is dan een belangrijke bron van blijvende steun, zonder een
vorm van hulpverlening te zijn. En stimulerend voor zelfredzaamheid, eigen regie, eigen
kracht, gelijkwaardigheid, emancipatie, en participatie.
Voor een buitenstaander zonder verslavingsgevoeligheid lijkt het vast vaak vreemd, maar de
‘kracht van het zwarte gat, het gevaar van afglijden door de zwaartekracht’ op de glijdende
schaal naar verslaving is immens voor iemand mét verslavingsgevoeligheid. Herstel vergt
vaak zeer langdurige voortdurende alertheid, soms worstelen, resultaten op langere termijn, en
leven met je kwetsbaarheid, wat soms als erg onbeschermd kan blijven aanvoelen.
Want je hele systeem wordt vaak nog langere tijd regelmatig erg op de proef gesteld, omdat
het neigt, door oude ervaringen, de controle los te laten, af te glijden, de verantwoordelijkheid
voor je leven af te geven aan anderen, door beschuldigingen van anderen of omstandigheden,
of door je helemaal op de hulpverlening te verlaten. Je wordt soms heel erg moe van het leven
met je kwetsbaarheid; het lijkt nooit op te houden en soms nog bitter weinig op te leveren
ook! Dit ongegeneerd openlijk te kunnen delen in een groep mensen die uit eigen ervaring
weten wat je bedoelt, kan niet alleen die spanning verlagen in het besef gehoord, erkend en
herkend te worden, maar ook helend zijn en leiden tot het delen van hen die verder in herstel
zich weer wat verder uit die situatie geworsteld te hebben, al was het maar door het echt te
aanvaarden.
Ook is een belangrijk effect van het uiten van je worstelingen in de veilige omgeving van een
Buitenveldertgroep dat elke deelnemer daardoor meer besef krijgt van wat hij/zij in de rest
van zijn/haar leven wanneer, waar en aan wie vertelt over de ervaringen en kwetsbaarheden,
of heel bewust juist niet. Niet iedereen met een kwetsbaarheid heeft altijd het gevoel in volle
vrijheid zelf te bepalen wat je wel of niet over je, vaak gevoelig liggende, ervaringen vertelt in
verschillende situaties met verschillende mensen. Je kunt worden geleid door schaamte, angst
voor stigma, voor een andere manier van benaderen door anderen en omgang van hen met jou,
voor pijnlijke situaties, waarin met onbegrip is gereageerd op wat je verteld hebt over jezelf.
Het is belangrijk je daarvan bewust te zijn, en zelf keuzen te leren en durven maken over wat
je wel en niet vertelt aan bepaalde personen, onder bepaalde omstandigheden. Ook dat is wat
lotgenoten, die als enige deze ervaringen hebben, elkaar kunnen leren. De anonimiteit, het feit
dat alle aanwezigen verslaafd zijn, lotgenoten, dat er niemand aanwezig is die deze ziekte niet
heeft maakt het in principe een “eenvoudige” stap op deze wijze te proberen van je verslaving
af te komen of deze onder controle te houden. Er is geen intake, registratie en aanmelding of
afmelding nodig. Iedereen kan zelf bepalen wanneer hij of zij wel of niet komt. Bezoekers
geven alleen hun voornaam. We kiezen als groep iedere avond een onderwerp. Dit onderwerp
wordt door de aanwezigen zelf naar voren gebracht. Daarna kunnen alle deelnemers vertellen
hoe zij dit ervaren. Wil je alleen luisteren: geen probleem. Ook gaan we niet in discussie. Het
is en blijft anoniem: alles wat wordt besproken blijft in de groep. Wanneer we een bezoeker
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buiten de bijeenkomsten tegenkomen laten we dit daar niet blijken, tenzij we onderling anders
zijn overeengekomen. We weten dat velen die te maken heeft met verslavingsgevoeligheid na
een behandeling graag denken: “Ziezo, nu ben ik “droog”, nuchter! Ik ben er vanaf!”
Maar vaak stranden al die goede voornemens door de wanhoop en irritatie, die de blijvende
verslavingsgevoeligheid en daaruit voortkomende worstelingen met zucht, trek, drang,
dwangmatigheid, grenzeloosheid, en neiging tot (zelf)destructie met zich meebrengen.
Wekelijks een groepsgesprek met lotgenoten in de Buitenveldertgroep helpt realiseren dat het
soms moeilijk blijft, én dat het niet nodig is dat probleem alleen op te lossen.
En als het toch een keer misgaat is dit juíst een reden om groep te blijven bezoeken.
We weten uit eigen ervaring dat mensen die niet verslaafd zijn soms een wereld vol onbegrip
en verkeerde zorg kunnen zijn, omdat familie en bekenden vaak geen idee hebben van wat je
hebt doorgemaakt. Daarom is het zo fijn en heel belangrijk in gesprek te gaan met mensen die
uit hun eigen ervaring luisteren en ondersteunen. In een groep die een veilige omgeving is, om
met elkaar te blijven werken aan herstel van een verslaving en aan de blijvende alertheid op
het risico van terugval door te leren leven met verslavingsgevoeligheid zonder terug te vallen
in verslaving.
Kortom: “Herstellen doe je zelf, maar je hoeft het niet alleen te doen”.
Het is een bekende en zeer zinnige zin uit de herstelbeweging en is ook de kern van zelfhelp.
In Buitenveldertgroepen werken mensen aan hun herstel van verlies van controle en last van
dwang, aan de hand van heldere gespreksregels.
De groep is het kader, maar je bent en blijft zelf de chauffeur. De werkwijze ben je in wezen
zelf: de anderen in de groep zijn een klankbord, een gehoor en weerklank op jouw ervaringen
vanuit hun eigen ervaringen. Zelfhelp is opnieuw in beweging komen, samen met anderen met
gelijksoortige ervaringen, en daardoor nieuwe mogelijkheden ontdekken en talenten in jezelf
waarvan je kunt genieten.
Daardoor kun je helen, groeien, en een zinvolle invulling aan je leven geven.
Door niet te focussen op je ziekte, zwakte, kwetsbaarheid, maar op de kracht die er nog wél in
je schuilt, eigen regie, eigen keuzes leren maken, toenemende zelfredzaamheid. Je niet laten
betuttelen of bevoogden, of overleveren aan hulpverlening, maar zelf je eigen oplossingen
zoeken voor zover dat binnen je mogelijkheden en grenzen ligt.
Een crisis, een uitglijder, terugval, opleving van de ziekte verslaving biedt leermomenten, en
dus ook nieuwe kansen en mogelijkheden bezien vanuit eigen kracht.
Hulpverlening en zelfhelpgroepen kun je daarbij zélf inzetten, op jouw manier.
In Buitenveldertgroepen wordt niet uitgegaan van zwakte en ziekte maar wordt beroep gedaan
op (onderzoek van) je eigen kracht en mogelijkheden.
Autonomie en zelfbeschikking in gelijkwaardig contact vormen de kern en basis.
Ze bieden elk individu op eigen wijze de mogelijkheid de eigen autonomie te (her)vinden en
ontwikkelen. Zelfhelp is het aangaan van dat proces met jezelf en anderen die een zelfde soort
ervaring hebben, een vergelijkbare kwetsbaarheid. Er is onderlinge herkenning, erkenning en
gelijkwaardigheid in de ervaring.
Dit alles ondersteunt het herstelproces, waardoor de deelnemers weer energie kunnen krijgen
om te (durven/kunnen) leven als zichzelf, weer of soms voor het eerst in hun leven.
De Buitenveldertgroep is een veilige plek om te ervaren wat jij zelf voelt, denkt en wilt.
Eindelijk ben je niet meer ‘de enige’ (zoals je zo vaak hebt ervaren, en/of hebt gedacht, en/of
hebt gevoeld). Je kunt hier vrijuit vertellen over je angsten, verdriet, onbegrip, kwetsbaarheid,
dwangmatigheid, wanhoop, leugens, depressieve gevoelens – én over je grenzen en wensen,
je beperkingen en mogelijkheden, je teerheid en kracht.
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Door jezelf weer zichtbaar te (durven) maken, je mening te laten horen en te luisteren naar die
van anderen. Door jezelf en anderen te leren waarderen leer je (weer) verantwoordelijk te
leven vanuit jezelf en je eigen mogelijkheden.
Er ontstaat (weer) eigenwaarde waardoor je leert zelf het heft (weer) in handen te nemen waar
mogelijk: je mag er zijn, je telt mee in de groep, in het lotgenotencontact, en daardoor vaak
langzaam maar zeker ook weer op andere plekken in de samenleving.
Het uitwisselen van ervaringen schenkt inzicht in, en bewustwording van je eigen situatie, en
van hoe jij wilt leven, wat bij je past en wat niet, wat je aan kunt en wat niet, wat goed voor je
is, en wat niet.
Doordat je zelf in beweging komt, nieuw gedrag oefent, veranderen er dingen in je leven: er
kunnen nieuwe contacten ontstaan, een netwerk van mensen die je bevestigen en waarderen,
een netwerk waarin er ruimte en respect is voor ieders eigenheid. In een Buitenveldertgroep is
steun, veiligheid, wijsheid, gelijkwaardigheid te halen en brengen. Door de beweging die in
die sfeer ontstaat kun je, vaak met vallen en opstaan, worstelend en weer boven komend, met
tijd, geduld en met steeds meer rust aan je zijde, loskomen van het ziektepatroon waarin je
vast zat, en nieuwe stappen maken in je leven, jezelf ontplooien op een manier die bij jou past
en die jij aan kunt.
Je kunt volwaardig tot zelfbeschikking en zelfrealisatie komen, mét je ziekte, kwetsbaarheid,
aandoening, gevoeligheid, eigenaardigheid, eigen-aardigheid, of hoe je het ook wilt noemen.
Zelfhelpgroepen bieden de deelnemers idealiter een volstrekt zelfstandige en onafhankelijke
wijze om het eigen probleem aan te pakken.
De Buitenveldertgroepen zijn geheel georganiseerd door lotgenoten zelf.
Dat is in de eerste plaats belangrijk voor het opnieuw creëren en ondersteunen van het gevoel
van eigenwaarde dat door een verslavingsperiode vrijwel altijd een enorme klap heeft gehad.
In de tweede plaats versterkt het creëren van lotgenotencontact geheel door de lotgenoten zelf
en helemaal op eigen initiatief, de onafhankelijkheid van zowel de groepen als de deelnemers
ervan zodat de nadruk ligt op eigen kracht.
De naam zelfhelp is bewust ontwikkeld, ter onderscheid van de gebruikelijke term zelfhulp.
Wij willen daarmee de nadruk leggen op het feit dat ook een (ex)verslaafde kan leren, zoveel
als mogelijk, zichzelf te helpen. Dit kun je samen en van elkaar leren in een zelfhelpgroep.
De Buitenveldertgroepen zijn en worden dus opgericht, ontwikkeld en onderhouden door en
voor mensen die worstelen met, of hebben geworsteld met een dwangmatig en/of overmatige
manier van leven, door afhankelijkheid van middelen, dwangmatig gedrag, denken of voelen.
Elke groep is zelfgeorganiseerd en vraaggericht: elke groep begint met de behoefte van een of
meerdere mensen die met hulp van de specifieke werkwijze en unieke atmosfeer van een
Buitenveldertgroep willen herstellen van controleverlies.
De eerste Buitenveldertgroep was in 1982 al zeer herstelgericht, gebaseerd op begrippen als
participatie, het bevorderen van eigen regie, zelfredzaamheid, en het heuristisch bewandelen
van het eigen herstelpad, het ontwikkelen van een eigen gezonde(re) levensstijl.
Daarin gesteund, gestimuleerd, geïnspireerd en geïnformeerd door de verhalen, ervaringen, en
concrete herstel-bewegingen van de andere bezoekers. Elke Buitenveldertgroep is in feite een
geheel zelfgeorganiseerde vrijwilligersorganisatie, die een bijdrage levert aan de ontwikkeling
van het gevoel van eigenwaarde, de eigen regie, zelfredzaamheid en autonomie van mensen
die kwetsbaar zijn voor en door verslavingsgevoeligheid of andere vormen van gevoeligheid
die leiden tot een dwangmatige manier van leven.
Een Buitenveldertgroep kan zeer geschikt zijn om te werken aan verdere ontwikkeling van het
individu: communicatief, sociaal en wat betreft zingeving en levensinvulling. Ook kunnen de
bezoekers door het contact met mensen die bezig zijn met (vrijwilligers)werk zichzelf en
specifieke vaardigheden van zichzelf op passende wijze verder blijven ontwikkelen.
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Dat alles blijkt in de praktijk vaak een voorwaarde om ook op lange termijn ‘oplevingen’ van
de ziekte, van het controleverlies, van het dwangmatig denken en doen te voorkomen, en een
gezonde levensstijl te ontwikkelen én handhaven.
Zodat men in balans blijft en met meer nuchterheid in het leven kan staan.
Zelfhelp is een vorm van nuldelijnszorg, geheel georganiseerd door vrijwilligers, die bijdraagt
aan een afnemend beroep op de eerste lijn (huisarts, POH, spoedeisende hulp ziekenhuis),
tweede lijn (verslavingszorg, GGZ, medische zorg in een ziekenhuis), en derde lijn (klinische
opnamen). De werkwijze van de Buitenveldertgroepen sluit uitermate goed aan op de huidige
ontwikkelingen binnen de Wmo, waarbij steeds meer nadruk komt te liggen op eigen kracht,
netwerkversterking en ondersteuning in eigen kring en de Participatiewet.
Bezoekers van de Buitenveldertgroepen in Nederland krijgen te maken met een steeds verder
toenemend beroep op eigen regie en zelfredzaamheid. Dat geldt dus ook voor de groepen als
vrijwilligersprojecten, en voor hun landelijke samenwerkingsorgaan, de Stichting Zelfhelp
Nederland. Voor (nieuwe) bezoekers van de groepen is dit merkbaar in het afnemend aantal
locaties verslavingszorg, steeds langere wachttijden, kortere behandeltijden, minder klinische
en meer ambulante zorg. Daardoor wordt het belang van de Buitenveldertgroep voor blijvend
herstel alleen maar groter. Veel mensen die worstelen met gevoeligheid voor verslaving
voelen zich vaker aan hun lot over gelaten.
In de zelfhelpgroepen ligt de nadruk op preventie, terugvalpreventie, nazorg, en blijvende
alertheid op verslavingsgevoeligheid en doorgaand herstel. De programma’s in de klinieken
worden steeds korter en daarna zal er toch een vangnet moeten zijn, zoals een lotgenotengroep
als de Buitenveldertgroep.
De groepen zijn zeer laagdrempelig, staan open voor iedereen, en zijn breed georiënteerd,
zonder een spiritueel programma of stappenplan. Het gaat er in de groepen om dat je zélf je
weg gaat vinden: de nadruk ligt op het ontwikkelen van je eigen regie en zelfredzaamheid.
Onvoorwaardelijke presentie voor elkaar is het belangrijkste element in dit lotgenotencontact.
Het belang daarvan wordt des te duidelijker wanneer deelnemers te maken krijgen met een
wijziging in woon- of leefsituatie, of hun hulpverleningstraject, vaak mede ingegeven door
bezuinigingen. De transitie en decentralisatie van diverse soorten zorg, ingebed in de WMO,
leidt ertoe, dat sommige deelnemers totaal van slag raken, door bijvoorbeeld wisseling van
hulpverleners en/of vorm van hulpverlening, of de beëindiging daarvan. Ze bouwen een band
op met hun hulpverlener, nemen die in vertrouwen, waarbij de meest private en intieme zaken
gedeeld worden. De hulpverlener is professional, heeft meestal uitgebreide dossierkennis en
kan zijn/haar persoonlijke betrokkenheid over het algemeen goed afbakenen.
De cliënt (deelnemer) kan dit veel moeilijker, voelt zich afhankelijk van die ene specifieke
hulpverlener, stelt zich daardoor ook zo op, en voelt zich dan door de wisseling van de wacht
teruggeworpen in zijn/haar proces van herstel. Bij dat steeds voortgaande herstelproces speelt
voor de bezoekers van de groepen het wekelijks groepsgesprek op zichzelf, en de contacten en
activiteiten die daaruit voort kunnen komen, een zeer belangrijke rol: de Buitenveldertgroep is
voor hen een belangrijke constante factor.
In dit verband is het van belang duidelijk te maken wat herstellen van een verslavingsperiode
en het leren leven met verslavingsgevoeligheid, en/of kwetsbaarheid in bredere zin inhoudt.
Vaak wordt namelijk door buitenstaanders automatisch aangenomen dat dit herstel gelijk is
aan het algemeen bekende begrip “herstel”, bij het genezen van de meeste fysieke kwalen;
“herstellen” is dan vaak: “beter worden, het verdwijnen van symptomen.” Maar bij het herstel
van verslaving, dwangmatig gedrag of andere psychische kwetsbaarheid, is die kwetsbaarheid
meestal blijvend, en gaat het er dus om daarmee te leren leven. Daarover kun je elkaar, als
lotgenoten in een Buitenveldertgroep, veel leren. Tegelijkertijd helpt het uiten en luisteren
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naar in elkaar in de rust van het groepsgesprek op basis van de heldere gespreksregels van de
Buitenveldertgroepen op zichzelf ook bij het werken aan verdergaand en blijvend herstel.
Nadere uitleg over herstel verderop in dit verslag.
Er zijn meerdere Buitenveldertgroepen actief in Nederland, die vrijwel allen door gemeenten
worden ondersteund, omdat die het belang zien van deze herstelwerkgroepen voor kwetsbare
burgers die worstelen met een verslaving. De groepen dragen namelijk bij aan de invulling en
borging van belangrijke aspecten van de nieuwe Wmo, de participatiewet, en de bevordering
van zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers.
De Buitenveldertgroep levert een vaak zeer belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het
gevoel van eigenwaarde, eigen regie, zelfredzaamheid en autonomie van de bezoekers van de
groepen. Ze werken samen in de faciliterende/ondersteunende Stichting Zelfhelp Nederland
ter bevordering van de Buitenveldertgroepen (SZN). Elke groep organiseert geheel zelfstandig
wekelijks groepsgesprekken (offline en/of online) voor mensen die zich willen bevrijden uit
de klauwen van verslaving of ander dwangmatig gedrag, en willen werken aan het onderhoud
van alertheid aangaande oude gedragspatronen en het ontwikkelen van een andere manier van
leven. Daarnaast geven vrijwilligers voorlichtingen aan cliënten in klinieken verslavingszorg
en GGZ, herstelgerichte trainingen en cursussen, presentaties aan medewerkers van klinieken
en andere belangstellenden, en gastlessen/workshops op scholen en Hogescholen.
Over dit alles te vinden regelmatig vergaderingen en intervisies plaats.
Bezoekers van de groepen zetten zich daarnaast persoonlijk in voor verschillende vormen van
vrijwilligerswerk. Alle activiteiten passen zeer goed binnen de kaders van de Wmo, omdat
alle Buitenveldertgroepen, overigens al 40 jaar lang, gericht zijn op:
► Vraaggericht werken in plaats van aanbodgericht werken
► Welzijn Nieuwe Stijl
► Ontzorgen
► Oplossingsgericht werken in plaats van probleemgericht werken
► Eigen kracht en eigen regie stimuleren
► Ondersteuning en stimulans door delen met mede-ervaringsdeskundigen/peersupporters
► Systematische groepsgesprekken op basis van heldere gespreksregels als steunsysteem
► Het voorkomen/bestrijden/beperken van sociaal isolement
► Stimuleren sociale activering en participatie
► Ontwikkelen van vermogen tot sociale cohesie in groepsverband
► Gericht op een zo breed mogelijk publiek: een laagdrempelige methode en ongedwongen
sfeer, geen intake, geen wachtlijst, geen kosten voor de deelnemers, alle verslavingen in één
groep, geen beperking in tijd wat betreft deelname, geen beperking tot een bepaalde visie op
verslaving, geen extern bepaald leef-programma of levensvisie die worden opgedrongen.
Het gaat juist om het ontwikkelen van een eigen leef-programma en levensvisie, ook, en
misschien wel juist na een verslavingservaring, of onvrijheid door dwangmatigheid.
Deze groepen vormen voor veel bezoekers een ideaal platform om aan hun herstel te werken:
● Door de erkenning en herkenning van de eigen problematiek op basis van
gelijkwaardigheid, tolerantie en vrijheid van visie
● Door de rust en ruimte, die door de gespreksregels wordt gecreëerd, te leren benutten om
gevoelens en gedachten uit te spreken, en goed te luisteren naar jezelf en anderen
● Door spanningsopbouw te voorkomen of verlagen door je uit te spreken in de groep
● Door op die manier het vermogen tot zelfreflectie en reflectie te ontwikkelen
● Door een gevoel van eigenwaarde te (her)vinden met hulp van het lotgenotencontact
● Door eigen kracht, eigen regie, zelfredzaamheid, en autonomie te (her)ontwikkelen
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● Door vanuit de noodzakelijke basis van gezonde zelfzorg het vermogen tot participatie te
ontwikkelen en te concretiseren binnen de groep, de Stichting Zelfhelp Nederland, ander
vrijwilligerswerk of betaald werk.
Een Buitenveldertgroep kenmerkt zich door respect voor het individu, de vrijheid van visie en
meningsuiting, en de eigen regie. Iedereen in de groep zoekt zijn eigen oplossingen, maar
hoeft dat niet alleen te doen: alle ervaringen en oplossingen van de andere aanwezigen dragen
bij aan dat proces. Je kunt vrijelijk putten uit de rijke ervaringen met valkuilen en oplossingen
in de groep. Voor de bezoekers van de Buitenveldertgroepen is dat een ideale manier om:
● Te werken aan het herstel van een verslaving en/of andere dwangmatigheden
● Alert te blijven op het risico van een opleving van die kwetsbaarheid
● Op een gezonde manier te leren leven met verslavingsgevoeligheid
● Zichzelf in alle vrijheid verder te ontwikkelen in het leven, ieder op zijn/haar eigen manier
Uitgaande van het gegeven dat elk mens een uniek individu is, is herstel van het vastlopen in
het leven door een verslaving of dwangmatig gedrag een mogelijkheid om het leven opnieuw
inhoud en richting te geven, op welk levensgebied dan ook. Ieder mens heeft het in zich om
aan herstel te werken op geheel eigen wijze en in een eigen tempo. De Buitenveldertgroepen
bieden daartoe de ruimte zo lang als de betrokkene dat zelf nodig acht en/of zinvol vindt.
Dit verslag gaat over dat proces en over de voorwaarden die we in de Buitenveldertgroepen
samen scheppen als bestuur en dagelijks bestuur van de Stichting Zelfhelp Nederland om dat
proces mogelijk te maken. Het gaat over enkele prachtige praktijkvoorbeelden van dat proces
in diverse Buitenveldertgroepen en bij de individuele bezoekers van die groepen.
Dit verslag is uitgesplitst in een algemeen deel met daarin:
•Inleiding
•Gespreksregels
•Ervaringen van deelnemers
•Voorbeelden van onderwerpen besproken in de groepsgesprekken
•Voorbeelden van besproken onderwerpen rondom corona & maatregelen
•Historie
•Missie
•Visie
•Kernwaarden
•Doelstellingen
•Kerntaken
•Herstel
•Controleverlies, dwangmatigheid en verslaving
•Organisatie en Bestuur
•Landelijke Activiteiten
Daarna volgt het deel met verslagen van de afzonderlijke Buitenveldertgroepen. Beiden delen
kunnen echter niet los van elkaar gezien worden: in de dagelijkse praktijk zijn ze steeds met
elkaar verbonden.
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Inleiding
Tijdens de groepsgesprekken in de Buitenveldertgroepen gaan de deelnemers, luisterend naar
elkaar, op zoek naar hun eigen kracht zodat de eigen regie over het leven hervonden wordt na
een verslavingsperiode. Herstel is de ontwikkeling van je leven na een ingrijpende ervaring,
zoals een controleverlies, dwangmatigheid, verslaving of andere psychische kwetsbaarheid.
Herstel is ook het leren leven met de wonden van en vaak blijvende gevoeligheid voor zo’n
kwetsbaarheid. Dat gaat vrijwel altijd met vallen opstaan, want alleen zo kun je jezelf héél
goed leren kennen. En dat is nodig om in balans en vrij te kunnen leven. De essentie van de
groepsgesprekken is het praten uit en over jezelf – en dat is best moeilijk. Er bestaat soms de
neiging te spreken namens anderen, de hele groep, of algemene of persoonlijke stellingen te
poneren, soms op basis van externe bronnen, enzovoorts.
Het vergt alertheid en bescheidenheid steeds weer écht uit en over jezelf te praten. En het
vergt moed om te praten over eigen gevoeligheden, kwetsbaarheden, worstelingen, gevoelens.
In de Buitenveldertgroep willen we de ruimte creëren en waarborgen voor een ongestoorde
eigen ontdekkingsreis, waarbij de deelnemers aan de groep de volstrekte vrijheid ervaren een
nieuwe weg voor zichzelf te zoeken en te kunnen gaan. Het bewaken van die vrijheid door de
gespreksleider kan soms lastig zijn, omdat veel mensen snel geneigd zijn te reageren op een
ander met bevestiging, eigen ervaringen, advies, kritiek, of andere onderbreking, in plaats van
eerst puur te luisteren naar de ander en pas daarna, als men echt zelf aan de beurt is in het
groepsgesprek, te spreken zuiver uit en over zichzelf, uit de eigen ervaringen, worstelingen en
oplossingen.
Elke deelnemer aan het groepsgesprek moet de ruimte krijgen om de eigen gedachten, twijfels
en vragen uit te spreken. Direct ‘antwoord’ wordt er niet gegeven tijdens het groepsgesprek.
Het is juist de bedoeling dat ieder zijn/haar eigen antwoord vindt. Door goed te luisteren en te
spreken uit en over jezelf kom je op den duur zelf op je eigen antwoorden, met hulp van de
ervaringen en oplossingen van anderen.
Maar daar hoef je dan dus niemand dank je wel voor te zeggen.
De groep is gebaat bij een zo overzichtelijk mogelijk systeem van het gesprek, op basis van de
gespreksregels. De gespreksleider bewaakt de logische volgorde, evenals de wijze waarop de
deelnemers zich aan het gekozen onderwerp houden. Elke groep heeft een eigen sfeer door de
couleur locale en de groepsgrootte die in sommige gevallen heel stabiel is maar soms ook
sterker op en neer beweegt in de tijd. Elke gespreksleider is een uniek individu die een eigen
invulling geeft aan die rol, mede afhankelijk van wat een groep nodig heeft. De heldere
gespreksregels en ontspannen tolerante sfeer binnen en tussen de Buitenveldertgroepen bieden
de ruimte voor deze natuurlijke en gezonde variëteit.
De gespreksregels garanderen anonimiteit, gelijkwaardigheid, veiligheid, rust en een ordelijk
verloop van de bijeenkomsten.
De Buitenveldertgroepen staan open voor iedereen die last ondervindt, of ondervond van
controleverlies en/of dwangmatigheid. Dat kan afhankelijkheid van middelen zijn, maar ook
dwangmatig gedrag of steeds terugkerende dwingende gedachten. Dat is dus veel breder dan
wat in de volksmond ‘verslaving’ wordt genoemd. Mensen die zich een burn-out werken door
veel innerlijke/externe druk zijn óók de controle kwijt. Mensen die kampen met een depressie
door stress, of voortdurend terugkerende negatieve gedachten, hebben óók te maken met
controleverlies: over hun stemmingen. Mensen die kampen met overmatig eten, of overmatige
controle over hun eten, hebben óók te maken met controleverlies of juist overmatige controle.
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Zij die traumatische ervaringen onvrijwillig bewust of onbewust verdrukken of verdoven met
middelen of gedrag hebben óók te maken met een dwangmatige manier van leven.
Mensen die sociale fobie hebben en hun grenzen proberen te verleggen met middelengebruik
om zich op die manier ‘meer zelfverzekerd’ te voelen, lopen óók vast. Net zoals mensen die
door het gebruik van middelen in isolement raken. Gebrek aan verbinding met zichzelf en/of
anderen kan een sterke aanleiding voor én een sterke uiting van kwetsbaarheid zijn.
Wij vinden het positief dat GGZ en verslavingszorg steeds meer gaan samenwerken - hoewel
er soms nog veel te winnen valt op dat terrein. Door die samenwerking kunnen mensen die via
verslavingszorg binnenkomen ontdekken wat er eventueel aan achterliggende psychische
problematiek schuilt onder de verslaving. Omgekeerd kunnen mensen die via de GGZ in
behandeling zijn hopelijk meer open staan voor de grote effecten van psychotrope middelen,
controleverlies en dwangmatig denken en doen op hun psychische kwetsbaarheid.
De drempel groepsgesprekken te bezoeken houden we steeds zo laag als maar mogelijk is: er
is geen aanmelding of afmelding nodig, geen intake, geen wachtlijst, geen bijdrage vereist, en
ook geen plicht te praten: als je alleen wilt luisteren mag dat. Toch blijkt voor sommigen in
eerste instantie de drempel hoog door de kwetsbaarheid verslaving zelf en de achterliggende
en/of daaruit voortkomende onzekerheid.
Het zelfbeeld voor, door en zeker na een verslavingsperiode is vaak zwaar beschadigd. Maar
ook speelt, wat wij ‘verslavingsgedrag’ noemen, een grote rol: de enorme angst om écht ‘naar
buiten’ te treden, in direct contact met anderen te uiten, angst voor zelfstigma, en stigma. En
een grote hoeveelheid ‘redenen’ waarom dat uiten vooral niét te doen, waarom het ‘beter’ zou
zijn niet naar de groep te gaan en je daar uiten, te luisteren naar anderen; pijnlijke, vervelende,
lastige, moeilijke gevoelens te bespreken. Mensen willen oprecht van alles, maar kunnen het
soms toch nog niet opbrengen, durven niet, komen er niet toe, doen het niet. Jezelf en anderen
van alles beloven is makkelijk, maar het concreet dóen is een ander verhaal.
Er komt daardoor, zoals helaas aangeleerd in de verslavingsperiode, en vaak ook al daarvoor,
soms eerst niets van terecht. Het duurt voor sommige mensen langere tijd voordat ze naar de
groep durven/kunnen komen. Ook speelt soms wat aan de kant van de hulpverleners: zij zijn
oprecht enthousiast en zien de voordelen voor de cliënten, maar het lukt niet die ook werkelijk
zover te krijgen. Of men is door de vele casussen, rapporten, overleggen en vergaderingen en
acute hulpverleningssituaties, de zelfhelp, die geen deel uitmaakt van het protocol, vergeten.
Gelukkig hebben we geleerd ook met dit fenomeen om te gaan. Bovendien beseffen we dat de
mate van ‘succes’ van een groep niet lineair verbonden is met kwantiteit, maar met kwaliteit.
We zijn ook tevreden als soms een kleiner aantal mensen, maar wel goed gemotiveerd, en met
goed gevolg, de Buitenveldertgroep bezoeken, terwijl ze daarvoor jarenlang muurvast in de
verslaving zaten, en hiermee zichzelf en hun omgeving veel schade hebben berokkend, vaak
met ook maatschappelijke schade en kosten tot gevolg. Het gaat er echt om wat er kwalitatief
gebeurt in de groepsgesprekken. Dat is van grote waarde voor de aanwezigen en dus ook voor
hun omgeving.
Voor de deelnemers die wekelijks komen is de Buitenveldertgroep enorm belangrijk. Wij zijn
er voor mensen die hun problematiek serieus nemen en, in ieder geval gedurende de periode
dat ze de Buitenveldertgroep bezoeken, naar abstinentie streven en dit ook willen en kunnen
volhouden. Als dat niet lukt is er vaak meer nodig, zoals behandeling. En als je dat niet WIL
opbrengen, heeft het ook geen zin de groepsgesprekken te bezoeken. Als je het probleem niet
helemaal serieus neemt ben je niet welkom in de groep. Want zo’n houding heeft effect op de
andere bezoekers die zichzelf en het probleem wél serieus nemen. Maar het kan lastig zijn op
basis van de gespreksregels iemand toegang te weigeren ten behoeve van de groep. Gelukkig
komt zoiets zelden voor. Vrijwel alle bezoekers komen met een instelling die wél past binnen
de opzet, werkwijze en intentie van de Buitenveldertgroep en ons wekelijks groepsgesprek.
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Het gebeurt natuurlijk ook dat mensen die nog in verslaving of in een terugval zitten contact
opnemen. Die staan we uiteraard wél te woord, waarbij we duidelijk maken dat ze zeker naar
de groep kunnen komen, als ze in ieder geval de dag van het groepsgesprek niet gebruiken.
Dat kan al een hele stap voorwaarts zijn. Soms krijgen we mensen in allerlei staten aan de lijn
of op de site, maar een week later kunnen die dan nuchter/clean, en dus véél rustiger naar de
groep komen, juist omdát we hen wél te woord hebben gestaan.
We beseffen ons echter ook dat mensen met een verslaving geneigd kunnen zijn te vermijden,
ook in bredere zin, en ook al zijn ze enthousiast over zelfhelp. Niet alleen om dat vermijding
inherent is aan verslaving, maar ook omdat het eng is naar een groep te gaan, daar te spreken
over je worstelingen en te luisteren naar anderen die open zijn over worstelingen, pijnlijke en
lastige gedachten, gevoelens en gedrag, en zoeken naar een oplossing, naar herstel en groei. Je
moet er vaak echt veel moeite voor doen, motivatie hebben en houden, om lastige en pijnlijke
gevoelens onder ogen te durven komen. Je moet durven, kunnen en willen zien, bereid en in
staat zijn om vaak je hele levenswijze te gaan veranderen, om te gaan groeien. Dus ook als de
professionals én de cliënten in eerste instantie positief zijn over zelfhelp is het altijd nog maar
de vraag hoe dat wordt omgezet in concrete en blijvende actie. Herhaaldelijk de zelfhelp voor
het voetlicht brengen blijkt vaak belangrijk. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de mensen die de
Buitenveldertgroep een tijd bezoeken en vervolgens, voldoende in herstel geraakt, zich verder
ontwikkelen, en andere dingen gaan doen. Dat is gezonde uitstroom.
Soms ook speelt bepaalde perioden een specifieke groepsdynamiek een rol en raken sommige
bezoekers snel van de rel. Ze zijn dan nog niet zo ver in herstel, dat ze er tegen kunnen dat er
iemand komt waar zij persoonlijk moeite mee hebben, of dat iemand dingen zegt waar ze het
niet mee eens zijn en/of last van zeggen te hebben. Terwijl dat proces onderdeel uitmaakt van
herstel: des te meer je nog van de rel raakt van wat anderen zeggen of doen, des te meer is het
hard nodig verder te werken aan je herstel. Des te minder je jezelf laat leiden door van alles
buiten jezelf, en meer stabiel bent in jezelf, des te beter gaat het met je herstel. Dan maakt het
ook minder uit, wie er wel of niet komen naar de groep, want je gaat echt helemaal uit en voor
jezelf naar de groep. Daardoor ontstaat er minder wrevel zoals die soms tijdelijk kan bestaan.
Dat proberen we als vrijwilligers dan ook steeds duidelijk te maken aan onze bezoekers. Maar
die ontwikkeling is natuurlijk weer een heel proces op zichzelf. Net zoals het slechten van de
drempel de groepsgesprekken te bezoeken, uit angst dat ‘iemand in de omgeving’ er achter
komt dat je deze groep bezoekt. Iets wat vaak een extra grote rol speelt als je nog erg onzeker
bent, een slecht zelfbeeld hebt, en dat probeert te verbergen. De complexe groepsdynamiek
zorgt ook wel voor wat golfbewegingen in de aantallen bezoekers. Het hoort er allemaal bij,
zo leert de jarenlange ervaring van vele groepen.
Onder ‘verslaving’ wordt over het algemeen verstaan het verlies van zelfcontrole, doordat
psychotrope middelen of dwangmatig gedrag (zoals gokken, gamen, smartphonegebruik) je
leven in bedwang hebben. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn in het leven van degene die
dit treft, afgezien van de verslavende eigenschappen zelf van bepaalde stoffen en van zichzelf
steeds herhalend gedrag. Door hulpverleners wordt er dan ook gelukkig steeds meer gekeken
naar een combinatie van factoren, zoals gebruikelijk in het in Nederland in de verslavingszorg
vrijwel overal gehanteerde en breed georiënteerde ‘bio-psycho-sociale behandelmodel’.
Daarbij wordt gekeken naar zowel genetische aanleg, jeugdervaringen, psychische toestand,
als huidige sociale omstandigheden.
Maar welke oorzaak je ook ziet, of juist niet ziet, bij jezelf voor verslaving: feit is de directe
ervaring van de verslavingsgevoeligheid, en als bezoeker van een Buitenveldertgroep vindt je
daar aansluiting, door erkenning door de andere aanwezigen van die verslavingsgevoeligheid
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neiging tot dwangmatigheid, controleverlies, en door de herkenning van bepaalde gedachtenen gevoels- en gedragspatronen van jezelf bij de anderen.
Door je daarover in alle rust en veiligheid te kunnen uiten en naar anderen te luisteren, ontlaad
je spanningen en hoor je oplossingen die gevonden worden, om uit de vernietigende klauwen
van de verslaving te blijven. Zo kun je werken aan herstel, de opbouw van een ander leven.
Een leven waarin je in vrijheid jezelf kunt gaan ontwikkelen mét je gevoeligheid en een eigen
leven kunt gaan leiden, in plaats van te blijven lijden onder de druk en het juk van verslaving.
Groeien naar zelfregie: “Wat wil ik?”, eigen kracht: “Wat kan ik?”, zelfredzaamheid: “Wat
doe ik zelf?”, en participatie: “Wat kan ik doen in de samenleving?” is een complex proces,
dat niet zelden veel tijd en geduld vraagt.
Voor dat proces krijgen bezoekers van de Buitenveldertgroep alle ruimte, zo lang als zij dat
zelf nodig hebben en achten.
Onze manier van werken aan je herstel, ‘zelfhelp’ genaamd, werkt goed voor veel mensen;
het is een effectieve methode die al tientallen jaren wordt toegepast in Buitenveldertgroepen.
De groepen zijn vernoemd naar de eerste ‘Buitenveldertgroep’ die in de Amsterdamse wijk
Buitenveldert in januari 1982 voor het eerst bijeen kwam.
De sfeer is ongedwongen – iets waar velen behoefte aan hebben, zeker wanneer je last hebt
van dwangmatigheid.
Bij een terugval krijg je geen kritiek: uit eigen ervaring weten de aanwezigen in deze groep
lotgenoten hoe moeilijk het is om te stoppen met gebruik wanneer de verslaving je in de greep
heeft, maar ze weten ook hoe moeilijk het is gestopt te blijven, en je levensstijl grondig te
wijzigen. Daarom ondervindt je ook, júist in zo’n situatie steun van zo’n groep. Wanneer je
steeds meer over jezelf vertelt in de groepsgesprekken, zorgt dat niet alleen voor het ontladen
en voorkomen van spanningen, maar leer je ook meer zelfreflectie toe te passen, waardoor je
bewuster keuzes kunt gaan maken, die beter voor je zijn, waar je gelukkiger van wordt.
Keuzes die je leven in rustiger vaarwater brengen, waardoor je actiever en effectiever kunt
gaan leven, terwijl je wel goed in balans blijft, op een manier die bij jou past: ieder individu is
anders.
Omdat alle bezoekers aan de beurt komen hun zegje te doen over het onderwerp dat die avond
door iemand uit de groep is ingebracht, leer je ook heel erg goed luisteren en uit de verhalen
van anderen te halen wat jij nodig hebt en kunt gebruiken op dat moment. Voor veel mensen
die de Buitenveldertgroepen bezoeken werkt het wekelijks groepsgesprek dus als opluchting
en bezinning. Zelfhelp is voor deelnemers een gratis, laagdrempelig middel om lichamelijke,
psychologische en psychiatrische hulp aan te vullen of te vervangen.
De organisatorische kosten zijn relatief laag doordat elke groep een geheel zelfgeorganiseerde
vrijwilligersgroep is die werkt met vrijwilligers op basis van onze heldere gespreksregels en
omgangsregels voor de bezoekers.
Stichting Zelfhelp Nederland ter bevordering van de Buitenveldertgroepen is ook een geheel
zelfgeorganiseerde vrijwilligersorganisatie, met een bestuur en dagelijks bestuur samengesteld
uit bezoekers van de Buitenveldertgroepen.
Bezoekers kunnen zowel door alleen deelname aan de groepsgesprekken als door een bijdrage
aan vrijwilligerswerk in deze organisatie en daaruit voortvloeiende activiteiten hun stappen op
de participatieladder zetten. Vanuit een vaak zeer geïsoleerde uitzichtloze situatie, zet men in
de groep behoedzame stapjes in het (her)vinden van het gevoel van eigenwaarde en eigen
kracht op de participatieladder:
►Trede 1: Vaak vanuit isolement lef, moed en kracht ontwikkelen om op eigen initiatief een
Buitenveldertgroep te bezoeken, soms het eerste en enige contact naast/na de hulpverlening.
►Trede 2: Het aangaan en ontwikkelen van sociale contacten buiten de deur – wat alleen
mogelijk is door nuchterheid en realiteitszin in contacten met anderen, en van basale sociale
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vaardigheden, zoals het zichzelf leren uitspreken en het luisteren naar anderen, maar ook het
zonder middelengebruik leren omgaan met mensen in de groep of tijdens groepsuitjes.
►Trede 3,4: Behalve het deelnemen aan het gestructureerd georganiseerde groepsgesprek,
kan men op den duur ook de rol van gespreksleider invulling geven of voorlichtingen over
zelfhelp geven aan cliënten/medewerkers van de verslavingszorg. Mensen kunnen meelopen
met ervaren gespreksleiders en voorlichters, en naar behoefte organiseren we intervisies,
trainingen of geeft het DB individuele begeleiding en ondersteuning. Ook kan men bestuurslid
worden om zo tijdens vergaderingen een groep te vertegenwoordigen mee te denken over de
ontwikkelingen binnen en rondom de groepen en de landelijke Stichting Zelfhelp Nederland,
of daar zelf deel van uit te gaan maken. Bezoekers worden zoveel al mogelijk, gewenst en
gepast gestimuleerd deel te nemen aan dergelijke georganiseerde activiteiten.
Verder kan men een bijdrage leveren aan de website, de telefonische hulpdienst, periodiek, en
aan presentaties/gastlessen/workshops op scholen en Hogescholen.
Maar ook aan (vrijwilligers)activiteiten buiten het terrein van verslaving: bezoekers van de
groepen die wat verder in herstel zijn doen vaak vele verschillende vormen vrijwilligerswerk.
Bezoekers stimuleren elkaar om, indien dat fysiek en mentaal mogelijk is, op zoek te gaan
naar vrijwilligerswerk en/of betaald werk, waar nodig eerst met ondersteuning, en, daarna
indien mogelijk, naar regulier betaald werk. Contacten in de groep worden op die manier vaak
ook benut als vorm van netwerken.
Al deze activiteiten dragen bij aan het doorbreken van de gevangenis van de verslaving, de
dwangmatige vicieuze cirkel van dwangmatig en (zelf)destructief gedrag. Door je te uiten in
de groepsgesprekken voorkom je spanningsopbouw en is er dus geen gebruik of dwangmatig
gedrag meer nodig om die spanning te ontladen op een ongezonde manier, en geen roes om te
vluchten. Door andere, nieuwe dingen te gaan doen, kom je op een ander spoor in je leven.
En dat is hard nodig, want de kracht van de vicieuze cirkel van de verslaving is, door de
werking van de middelen, en/of door de duur van gebruik van de middelen of het krampachtig
vasthouden aan en vluchten in verslaving en dwangmatig gedrag ENORM.
Dat weet echter alleen een verslaafde uit éigen ervaring; daarom kan lotgenotencontact ook zo
enorm behulpzaam zijn: iedereen in de groep weet uit eigen ervaring waarover je praat: over
de dwang, de wanhoop, de chaos in je hoofd. Er is een minstens even grote inspanning voor
nodig om aan deze vicieuze cirkel te ontsnappen.
De sleutel daarbij is het voorkomen van spanningsopbouw wat betekent dat je héél goed jezelf
moet leren kennen, zelfzorg altijd als prioriteit te hebben en dus ook goed voor jezelf te leren
opkomen. Precies dat is wat een bezoeker in een Buitenveldertgroep kan doen en leren. Want
in deze groepen stellen we ons vragen als: “Wanneer en waardoor bouw je spanningen op die
kunnen leiden tot gebruik of dwangmatig gedrag? Wat is voor jou een geschikte levenswijze
om opbouw van spanningen te voorkomen? Wat is de huidige kwaliteit van jouw leven in alle
facetten: voeding, verzorging van lichaam en geest, slaap, dag/nachtritme, dag-invulling, mate
van en het type van contacten met anderen, zingeving, gezonde genotbeleving, balans tussen
inspanning en ontspanning?”
Natuurlijk is er niet altijd voor alles een oplossing of helpende situatie, maar dan kan het besef
daarvan én uitspreken van die ervaring helpen. Al deze onderwerpen worden besproken in de
groepsgesprekken, waardoor de aanwezigen een beter zicht kunnen ontwikkelen op zichzelf
en op anderen, en op het eigen leven en het leven in bredere zin. Dat is nodig om blijvend aan
de vicieuze verslavingscirkel te ontsnappen, en de ‘verandercirkel’ met succes te doorlopen,
en achter zich te laten.
Bij fundamentele veranderingen wordt namelijk het volgende proces doorlopen:
1.Voorbeschouwing (Bijvoorbeeld: “Ik drink, nou en?”)
2.Overpeinzing (“Ik drink best veel, ook als ik het niet wil, en ik kan niet stoppen”)
3.Besluitvorming (“Ik wil/moet stoppen met dat gezuip!”)
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4.Voorbereiding (“Hoe doe ik dat? Huisarts? Verslavingszorg? Zelfhelp? Van alles wat?”)
5.Actie (Hulp zoeken, hulp aanvaarden en daadwerkelijk stoppen en gestopt blijven)
6.Nieuw gedrag (verder herstel, ontwikkeling van een nieuwe manier van leven)
Alleen wanneer dit herstel blijvend is en gevolgd wordt door verdere ontwikkeling is er kans
op een daadwerkelijke blijvende uitgang uit een verslaving. Door in een Buitenveldertgroep
langere tijd te werken aan spanningsverlaging, het leren herkennen, erkennen en hanteren van
spanningen, en aan herstel en verdere ontwikkeling, vergroten de bezoekers hun kansen om de
verslavingsperiode definitief achter zich te laten, IN het besef van verslavingsgevoeligheid.
Dat gebeurt in een Buitenveldertgroep door:
●Leren uitspreken en luisteren in de veiligheid van anonimiteit en lotgenotencontact.
●Wederzijdse herkenning en erkenning zonder professionele begeleiding.
●Zelforganiserende lotgenotengroepen voor mensen met een verslavingsprobleem, waarin de
nadruk helemaal ligt op zelfregie, zelfredzaamheid, eigen kracht, ondersteuning in eigen kring
en netwerkversterking.
●Laagdrempeligheid, (vroeg)signalering, (terugval)preventie.
●Stimuleren van lotgenoten tot het (vroegtijdiger) aangaan van een behandeling in de zorg.
●Onbeperkte nazorg en terugvalpreventie zonder kosten of andere drempels.
●Stimuleren van snellere (hernieuwde) behandeling in geval van terugval.
●Dagbesteding, resocialiseren, reactiveren, delen van informatie over (vrijwilligers)werk.
Een andere manier om het proces van herstel van een verslaving te beschrijven is deze:
1. Beheerst door verslaving
valkuilen en patronen: machteloos, eenzaam, afhankelijk
2. Strijd tegen verslaving
bouwen en relaties: doorbreken, veranderen, veiligheid, vaardigheden
3. Leven met de verslaving
vertrouwen en verantwoordelijkheid: controle, ontwikkelen, erkennen van
kwetsbaarheid
4. Leven voorbij de verslaving
perspectief en autonomie: doelen stellen, mogelijkheden en beperkingen, zingeving.
Dit is vergelijkbaar met de globale beschrijving van herstel vanuit het cliëntenperspectief
binnen de cliëntenbeweging binnen de GGZ, naar Cheryl Gagne: “Herstel als proces”:
►Fase 1: Overweldigd door de beperking
►Fase 2: Vechten met de beperking
►Fase 3: Leven met de beperking
►Fase 4: Leven voorbij de beperking
Een bezoeker van een Buitenveldertgroep beschreef herstel en de ontwikkeling en inzet van
de eigen ervaring zo:
“Herstel betekent voor mij:
• steeds toenemend zelfinzicht
• bevrijding van stigma en zelfstigma
• leven ondanks, met, en los van een pijnlijk verleden
• een steeds dieper besef van de rijkdom van mijn ervaringen en mijn gevoeligheid
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• mijn gevoeligheid en kwetsbaarheid benutten als empathie, compassie en zelfcompassie
• naast mijn kwetsbaarheden ook mijn krachten, talenten en mogelijkheden kunnen en durven
gaan zien.
Inzet van mijn eigen ervaring betekent voor mij dat ik hetgeen mij is overkomen ga zien en
ervaren als een bron van levenswijsheid, het gebruiken van mijn eigen ervaringen om anderen
beter te begrijpen en op basis van mijn ervaringen en die van anderen een echt luisterend oor
te ontwikkelen.”
Alle Buitenveldertgroepen werken op basis van onze gespreksregels voor het verloop van het
groepsgesprek, en duidelijke praktische afspraken voor bezoekers.
Zo worden gelijkwaardigheid, anonimiteit, veiligheid en rust gewaarborgd om aan herstel te
werken.
Dit is de nieuwste versie van die gespreksregels, zoals vastgesteld in onderling overleg tussen
alle Buitenveldergroepen:

Gespreksregels van de Buitenveldertgroepen
De Buitenveldertgroepen zijn er voor iedereen die ervoor kiest vrij van verslaving te leven.
Deelnemers zijn uitsluitend lotgenoten, geen naasten, hulpverleners of buitenstaanders.
Niemand hoeft zich aan of af te melden en er is geen registratie: je kunt anoniem blijven.
Gespreksleider is één van de deelnemers. Deze leest de volgende gespreksregels voor:
We zijn hier in een groep mensen die zelf een oplossing zoeken voor hun afhankelijkheid of
dwangmatigheid. We zoeken naar onze eigen manier om in vrijheid verder te leven.
We kennen elkaar alleen bij de voornaam. Wat hier gezegd wordt blijft onder ons: we moeten
kunnen rekenen op veiligheid binnen de groep. We komen op tijd en verstoren de groep niet.
Straks zoeken we een onderwerp waarover wij vandaag gaan praten. Het kan soms even duren
maar op een gegeven moment komt iemand met een vraag, ervaring of probleem.
Met elkaar kiezen we het onderwerp voor het groepsgesprek en kijken wie er wil beginnen.
Als deze klaar is komt de volgende en zo volgt de hele groep.
Je mag eventueel afwijken van het onderwerp als je daar behoefte aan hebt.
Tot slot kan degene die het onderwerp heeft ingebracht nog wat zeggen.
Daarna is de bijeenkomst afgelopen.
We praten uit en over onszelf, dus in de ‘ik-vorm’.
We onderbreken elkaar niet en praten zonder discussie, advies of kritiek.
We behandelen elkaar met respect. (Verbale en fysieke agressie is dus niet toegestaan.)
Een terugval veroordelen we niet en je bent altijd welkom verder te werken aan je herstel.
We gaan er wel van uit dat je jouw eigen herstel en dat van andere bezoekers respecteert.
Als je onder invloed bent kom dan die dag niet naar het groepsgesprek.
Als je nog uit balans bent luister dan deze keer. Maar als je alleen luistert denken we niet
automatisch dat je aan je verslaving hebt toegegeven want niemand is hier verplicht te praten.
Als je liever luistert kan dat.
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Als je vindt dat je de verslaving overwonnen hebt en dat je jouw eigen of andere verslavende
middelen weer kunt gebruiken blijf dan weg want wij willen ons juist blijvend bevrijden van
verslaving. (Als je in gebruik bent zoek dan professionele hulp.)
We hebben ook nog wat praktische regels:
● Vraag eventuele contactgegevens van iemand direct aan die persoon zelf, niet via een ander.
● Na afloop van het gesprek doet iedereen die dat wil wat geld in de pot van de groep. Dat is
een bijdrage aan koffie, huur, en eventuele groepsactiviteiten als de groep dat wil.
Er is geen vast bedrag, ieder betaalt naar eigen inzicht.
● We zetten alle apparaten uit zodat we in alle rust kunnen spreken en luisteren.
● We spreken in de richting van de hele groep of van de gespreksleider zodat degene die het
onderwerp heeft ingebracht zich niet ongemakkelijk hoeft te voelen.
● Wil je iets kwijt over hoe we werken, bespreek dat dan na afloop van het groepsgesprek met
de groep en/of gespreksleider, of neem contact op via www.zelfhelp.nl
● Mededelingen aangaande de groep worden gedaan voordat het groepsgesprek begint.

Ervaringen van deelnemers
Ter illustratie wat ervaringen van deelnemers aan de groepsgesprekken, zowel online als offline, en
wat mensen hebben aan de contacten met lotgenoten via zelfhelp:
•In deze groep moet ik niks. Dat helpt mij enorm. Het houdt me scherp op mijn herstel. De sfeer is hier
open, rustig, niet dogmatisch en er wordt mij geen visie op herstel of wereldbeeld opgedrongen. Het is
erg concreet en pragmatisch. Voor mij is dat erg fijn en het past mij.
•Ik ben geïnteresseerd in hoe andere mensen leven met hun verslavingsgevoeligheid leven zonder in
verslaving te vervallen: wat zijn hun worstelingen en oplossingen, inzichten en perspectieven op een
nuchter leven? Dat hoor ik hier en daar heb ik veel aan. Net als aan het feit dat ik me hier in alle rust
kan uitspreken, mijn eigen visie en ervaringen en meningen vrijelijk kan delen zonder iets anders
opgedrongen te krijgen, zonder commentaar en kritiek te krijgen, zonder onderbroken te worden.
•Ik vond in andere groepen een tijdje wel leuke contacten, maar uiteindelijk vond ik in deze
Buitenveldertgroep toch meer mijn thuis, omdat de sfeer hier wat mij betreft rustiger is en dat helpt
mij, want ik ben geneigd tot extremen, dus rust doet mij goed – drukte en euforie niet. Maar voor mij
maakt het niet uit wát je doet, als het voor jou maar werkt en behulpzaam is. Het gaat immers om je
gezondheid, en in wezen is verslaving een kwestie van leven of dood.
•Ik ben hier voor het eerst en ik voel me nu al best prettig hier. Maar ik wil graag luisteren.
•Ik heb wel eens een andere herstelgroep bezocht, maar daar vond ik de sfeer niet prettig. Ik moest
dingen zeggen en doen die ik me niet aanspraken. Hier voel ik me wél thuis – het gaat hier gewoon
over stoppen, gestopt blijven, herstellen en groeien op je eigen manier, want iedereen is anders.
Het gaat er voor mij om bij de les van het leven te blijven, dat ik bezig ben met dingen die voor mij
écht de moeite waard zijn. Dat is voor mij belangrijk en dat vind ik hier.
•Ik ben van plan deze groepsgesprekken wekelijks te blijven bezoeken om nuchter en clean te blijven,
want dat bevalt goed.
•De groepsgesprekken in de Buitenveldertgroep vind ik to the point, gericht op het dagelijks leven.
Concreet en rustig. Dat vind ik fijn.

69

•Alleen nuchter en clean kan ik een stevige basis vinden in mezelf en in het bestaan. Daarom werk ik
hier in deze herstelgroep eraan om nuchter en clean te blijven.
•Ik ben hier voor het eerst en ben erg onder de indruk dat jullie allemaal zoveel te vertellen hebben
over herstel van verslaving. Daar was ik me niet bewust van en leer er veel van.
•Ik ben ook nieuw en ik ben blij verrast met de openheid van de mensen in dit groepsgesprek. Dat
geeft me een goed gevoel en ik heb er veel aan. Verslaving en het herstel ervan werkt voor iedereen
anders, dat wordt me hier nog eens duidelijk. Dat is ook logisch vind ik, want ieder mens is uniek. Ik
vind het fijn dat iedereen zo open en eerlijk deelt hier, en dat ik dat ook kan doen. Ik voel dat ik hier
echt alles kan delen over mijn kwetsbaarheid en gevoeligheid, en dat anderen dat ook doen, waarnaar
ik in alle rust mag luisteren. Een aantal dingen die jullie hebben gezegd blijven hangen en heb ik
opgeschreven voor mezelf.
•Nuchter zijn is voor mij een zoektocht naar mijn diepste innerlijke behoefte, die mij gelukkig maakt
als er aan voldaan is. Wat nu, dankzij dit groepsgesprek in mij opkomt is dat mijn grootste behoefte
eigenlijk de mogelijkheid tot verwondering is, maar dan niet door het middel, maar vanuit de stabiliteit
van een leven in balans en een helder en fris bewustzijn.
•Ik vind heel veel herkenning in wat hier gezegd wordt. Ik heb een aantal dingen voor mezelf zitten
opschrijven zodat ik ze nog eens kan nalezen want ik leer hier heel veel van.
•Alleen nuchter kan ik rekening houden met hoe ik me voel – als ik gebruik voel ik dat niet.
•Ik merk hoe fijn ik het hier vind, maar vind het ook lastig om dat te zeggen in de herstelgroep die ik
tot nu toe bezocht, want die zijn er heilig van overtuigd dat hun manier De Enige Manier is. Ik hik er
dus echt enorm tegenaan me daar eerlijk en open te uiten omdat ik weet dat ik allerlei commentaar ga
krijgen, wat ik hier niet krijg. Sommige mensen hier bezoeken verschillende soorten herstelgroepen en
daar doet niemand hier moeilijk over. Voor mij zijn er allerlei dingen in mijn leven die ik doe of juist
laat, die bijdragen aan mijn herstel, maar ook dat kan ik daar niet kwijt, want dan wijst men er weer op
dat er maar één manier is: hun groep en hun programma. Dat voelt voor mij zo onvrij. Schilderen,
dansen, fietsen – dat is voor mij óók allemaal herstel. Gelukkig mag ik dat hier wél zeggen.
•Ik leer in deze groep op mijn eigen manier mijn eigen problemen op te lossen, en dat is precies de
hulp die ik nodig heb.
•Ik geloof dat ik een ander in wezen niet echt kan helpen, daarom heet dit ook zelfhelp. Maar ik kan
wel beschikbaar zijn, een luisterend oor bieden, en vertellen wat ik zelf heb ervaren en gedaan, en wat
ik van anderen aan oplossingen en stappen in herstel heb gehoord, geleerd en soms overgenomen.
•Vorige keer dat ik stopte wilde ik domweg ‘genezen’ en er daarna met de pet naar gooien.
Nu besef ik dat herstel blijvend is; dat ik altijd verslavingsgevoelig zal blijven en daarop dus altijd
alert zal moeten zijn. Dat vind ik best heftig. Maar ik ontdek hoe belangrijk het is en hoe goed het
werkt om door middel van deze online Buitenveldertgroep wekelijks aandacht te besteden aan het
onderhoud van alertheid op mijn verslavingsgevoeligheid, de valkuilen, het voorkomen van terugval.
Ik merk dat er zoveel ervaring in deze groep aanwezig is, ook als het gaat om vrijwilligerswerk/werk
als ervaringsdeskundige, dat het in feite al een soort netwerk is op dat terrein. Want ik wil wat ik hier
leer en mijn eigen herstel graag op den duur gaan inzetten op één of andere manier. Ik wil weer leren
verantwoordelijkheid te pakken en te dragen.
•Ik luister graag goed naar degenen die meer en langer ervaring met herstel hebben dan ik, want ik ben
nog niet zo lang nuchter en clean: ik kom hier nu eerst vooral om te leren van ervaren mensen.
•Ik ben hier nieuw, maar wat hier gezegd wordt is allemaal héél herkenbaar voor me!
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•Ik vind het echt moeilijk nuchter om te gaan met alle verdriet en andere gevoelens van rouw waar ik
nu doorheen ga. Maar de deelname aan dit groepsgesprek helpt me, dat voel ik nu al.
•Ik leer veel van jullie inbreng, waarvoor dank! Wat ik er onder andere uit haal is dat het gaat om het
onderkennen van hoe ik mij nu voel. Mezelf regelmatig die vraag stellen: “Hoe voel ik mij NU?”
Ik erger me als iemand tegen me zegt: “Rustig aan, dan breekt het lijntje niet.” Maar ik realiseer me nu
dat dit komt omdat ze vaak gewoon gelijk hebben als ze dat tegen me zeggen. Het is voor mij echt
lastig mezelf te durven voelen zoals ik me nu voel. Vooral als ik me niet zo goed voel, niet goed
genoeg voel, vind dat ik méér moet kunnen en méér moet doen. Het is de kunst tijdig te stoppen, als ik
nog wat energie over heb, in plaats van altijd maar tot het gaatje te gaan. Het gaat er voor mij om de
nuchtere levendige geest gepast te richten. En dingen te kiezen die kunnen en die ik kan, in plaats van
dingen die niet kunnen of die ik niet kan. “Zo ben ik NU” – en hoe ga ik daarmee om? Wat past bij
mij? Zoeken naar wat bij me past is zó belangrijk; dat vergat ik in de verslaving.
•Ik onderzoek nuchter veel beter hoeveel slaap ik eigenlijk écht nodig heb. Door de verslaving voelde
ik dat niet, ging over grenzen heen. Het is voor mij ook heel erg belangrijk te stoppen en gestopt te
blijven door zelfinzicht in plaats van zelfdiscipline, want dat houd ik niet vol.
•Nuchter duidelijke keuzes maken voor mezelf is verantwoordelijkheid nemen. Dat is het
tegenovergestelde van wat ik in de verslaving deed: “lekker” onverantwoordelijk zijn en doen. Met
ruzies en chaos tot gevolg. Dit groepsgesprek doet me goed: tijdens het uiten en luisteren ben ik bezig
met zelfreflectie en ook reflectie in bredere zin zodat ik uit mijn blikvernauwingen kan treden.
•De Buitenveldertgroep is erg gemêleerd qua fase van herstel en manier van herstellen: sommigen zijn
kort in herstel, anderen al vele jaren: dat vind ik enorm behulpzaam.
•Heel erg bedankt voor jullie inbreng allemaal! Ik heb druk zitten meeschrijven voor mezelf, want er
werden voor mij zulke waardevolle dingen gezegd. Zo heeft het inzicht dat leegte als ruimte en
beschikbaarheid kan worden ervaren me sterk geraakt – dank daarvoor!
Tijdens de pandemie geven veel bezoekers dat zelfhelp extra belangrijk voor ze is:
•Juist nu zijn de groepsgesprekken en contacten met andere deelnemers extra belangrijk voor me!
•Juist nu alles anders is en veel dingen meer van me vragen ben ik extra blij vrij van verslaving te zijn!
•Hoe fijn is het dat ik vóór corona allerlei oplossingen leerde in deze groep die me nu van pas komen!
•Ik krijg juist nu meer inzicht in mijn herstelproces en dat dit niet stopt maar verder gaat.
•Ik ben met alles gestopt, niet alleen mijn middel van voorkeur. Dat werkt zeker nu het best!
•Het groepsgesprek werkt zó goed ook/juist nu!
•Ik ben ZO ontzettend EXTRA blij met het wekelijks online groepsgesprek in lockdown!

Voorbeelden van onderwerpen besproken in de groepsgesprekken
Ter informatie een aantal onderwerpen die in 2021 in groepsgesprekken besproken zijn:
•Hoe gaan jullie om met het label van “de verslaafde”? (stigma, zelfstigma)
•“Het leven na het stoppen”: Wat heeft stoppen met de verslaving je gebracht?
•Wat als je (te hoge?) verwachtingen van de dag hebt en het valt je tegen?
•Hoe gaan jullie om met triggers, moeilijke situaties, pijn, je gekwetst voelen?
•Zijn de verwachtingen aangaande je herstel hooggespannen? Is dat geen risico op teleurstelling?
•Wanneer in je herstel kun je overgaan tot het helpen van een ander die kampt met verslaving?
•Hoe groot/klein zijn je verwachtingen van herstel, van je leven na de verslaving, van het leven?
•Wat zijn de oorzaken van een terugval en hoe ga je om met een terugval?
•Wat zijn je verwachtingen na de verslaving, anders dan het gevoel in een wachtkamer te zitten?
•Hoe vaak heb jij afgelopen week aan je verslaving gedacht?
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•Als alles goed is en goed gaat denk ik: “Eentje kan toch wel?” Wat zijn jullie ervaringen hiermee?
•Hoe komt het dat je zó enorm zelfdestructief kunt zijn? Wat is dat???
•Hoe zie je een uitglijder/terugval aankomen? Kún je dat zien aankomen?”
•Hoe is het voor jullie als iemand alcohol ophemelt?
•Hoe pak jij je verslaving aan?
•Speelde de verslaving afgelopen week een rol in je leven, en zo ja op welke manier?
•Hoe gaan jullie om met alle reclame uitingen over verslavende middelen?
•In hoeverre heeft jouw ‘sociale constructie’, het familiesysteem waarin je opgroeide en het systeem
waarin jij nu leeft volgens jou invloed op je verslavingsgevoeligheid?
•Ik merk dat er bij mij verband is tussen (over)vermoeidheid, doorgaan en verslaving.
Herkennen jullie dat en wat zijn jullie ervaringen?
•Is verslaving een behoefte? En hoe gaan jullie om met gezonde behoeften zonder verslaving?
Bijvoorbeeld hoe leg je contact met anderen zonder je middel, hoe ga je om met eenzaamheid zonder
je middel?
•“Koester geen gedachten hoger dan uw voegen.” Want daar heb ik vaak last van: te hoge
verwachtingen van mezelf, van anderen of van een situatie. Ik heb het daar soms echt moeilijk mee: te
hoge ambities en daardoor een gevoel van falen achteraf. Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen met
dit fenomeen en jullie kijk daarop en oplossingen.
•Hoe zeg je tegen je naasten of bekenden, dat je gestopt bent en hoe ga je om met de reacties?
•Is het mogelijk uit de verslaving te blijven en toch een beetje te drinken?
Kan het écht niet een klein beetje?
•Ik vraag me soms af of we geen andere woorden kunnen gebruiken dan verslaving en verslaafde.
Wat vinden jullie?
•Openheid van zaken m.b.t. verslavingsgevoeligheid helpt mij en maakt me trots dat ik het durf te
delen – dat succes wil ik graag delen. Hoe is dat voor jullie?
•In hoeverre heeft jouw omgeving invloed op je verslaving?
•Is gebruik van het middel Baclofen geen vervangende verslaving?
•Niet willen/kunnen voelen/slapen en dan wel of geen medicatie gebruiken en zo ja in welke mate en
voor hoe lang?
•Misschien is het voor de vier nieuwe bezoekers vanavond zinvol om eens te horen waarom deze
groepsgesprekken ons als deelnemers helpen in ons herstel en om blijvend uit de verslaving te blijven,
en kunnen zijn vertellen of onze ervaringen aansluiten bij hun verwachtingen.
•Ik ervaar een groot verschil tussen mijn doorzettingsvermogen tijdens de verslaving en nu ik langer in
herstel ben. Hoe is dat voor jullie?
•Hoe gaan jullie om met onverwachte situaties zoals ineens een dag geen werk , volkomen onverwacht
tijd over?
•Welke gedragsveranderingen merken jullie op bij jezelf na het stoppen?
•Medicatie tegen gebruik, wat zijn jullie ervaringen ermee en gedachten daarover?
•Hoe ga je mét je verslavingsgevoeligheid en zónder in de verslaving te belanden om het corona-gedoe
dat maar door blijft gaan.
•Moet je spijt betuigen en zo ja aan wie?
•Je oude ik in, en je nieuwe ik na de verslaving: hoe ervaren jullie dat en hoe ga je daar mee om?
•Als het slecht gaat met een dierbare, naaste of hele goede vriend en je je daar heel erg klote bij voelt,
hoe gaan jullie daarmee om zonder je verslaving?
•Mogen we ook wel eens een beetje trots zijn op hetgeen we doen en bereiken naast/na de verslaving?
•Is er een oorzaak van je verslaving?
•Romantiseren jullie de alcohol en drugs nog wel eens en/of doet je omgeving dat?
•Ik raak in een isolement na het stoppen. Jullie ook en hoe ga je ermee om en/of hoe hef je dat op?
•Ik ervaar verslaving als een enorm heftige conditionering: het eindeloos herhalen van exact hetzelfde
patroon waarin ik veiligheid en vergetelheid zoek maar onveiligheid en verwarring tegenkom. Jullie?
•Hoe gaan jullie om met die cumulatie van gevoelens in nuchterheid en het gemis van het middel?
•Mijn partner gaat een week weg en ik zie dat als risico/gevaar omdat ik dan die externe factor als
ondersteuning/motivatie/controle/externe motivatie mis, en merk dat mijn brein al stiekem plannetjes
en achterdeurtjes begint te maken om die week dan ‘lekker wel te drinken’ omdat het dan kan en
niemand het merkt. Hoe gaan jullie om met zulke situaties?
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•Hoe is jouw nieuwe ik na/door het stoppen met je verslaving?
•Blijft gebruik van je middel altijd een 'crime', en blijft het altijd een gevecht?
•Heb je afgelopen periode iets meegemaakt waardoor je weer aan je verslaving moest denken, en
welke invloed had dat op je?

Voorbeelden van in groepsgesprekken besproken onderwerpen
rondom corona & maatregelen
Ter informatie ook een aantal onderwerpen die in 2021 besproken zijn speciaal aangaande corona:
•Uitglijder door lockdown: Ik voel me zó eenzaam in het schuldgevoel!!! Hoe ga je daarmee om?
•Ik ben te veel alleen door corona, waardoor ik weer wil drinken. Hoe blijven jullie nu nuchter?
•Terrasjesweer, meer dingen gaan open na corona, zomergevoel – hoe ga je om met die verlokkingen?
•Miste je de groep erg tijdens de lockdown, wat deed het met je, wat deed je eventueel ter vervanging,
en doe jij mee online?
•Hoe gebruiken we de groepsapp in deze coronatijd zonder dat het daar te druk wordt?
•Doordat er zoveel wegvalt word ik erg passief en dat voelt niet goed, is dat herkenbaar? En wat dan?
•Hoe voorkomen jullie dat je meegaat in de voortgaande hype rondom corona en alle maatregelen?
•Hebben jullie ook last van irritatie over de lange beperkingen, en hoe verlos je jezelf daarvan?
•Ik ben erg goed in me ergeren aan van alles, vooral in deze tijden, jullie ook? En hoe stop je dat?
•Wat kan ik in de slachtofferrol schieten door alle maatregelen! Wat kan ik daartegen doen?
•Ik kan verzanden in alle informatie en complottheorieën over corona, hoe laten jullie dat los?
•Juist nu zijn de groepsgesprekken en contacten met andere deelnemers extra belangrijk voor me.
•Ik heb er soms erg veel last van dat maatregelen steeds veranderen, hoe gaan jullie daarmee om?
•Eerst dacht ik dat het coronagedoe snel voorbij zou zijn maar nu het langer duurt vind ik het lastiger.
•Ik kan me soms ineens erg eenzaam voelen omdat ik minder mensen zie dan voorheen, jullie ook?
•Soms krijg ik door het gedoe de neiging te denken: “Waarom zou ik nog nuchter blijven?” Jullie ook?
•Juist nu alles anders is en veel dingen meer van me vragen ben ik extra blij vrij van verslaving te zijn!
•De onzekerheid en het gebrek aan perspectief door corona vind ik soms erg lastig, jullie ook?
•Ik kan in de weerstand schieten tegen allerlei maatregelen; typisch verslavingsgedrag. Herkenbaar?
•Ik vind soms dat mijn stellige mening over (corona)maatregelen érg belangrijk is, zonder relativeren.
•Hoe gaan jullie om met de feestdagen (kerst/oudjaar) in coronatijd? Ik weet niet wat ik ermee moet.
•Ik vind de feestdagen altijd al lastig om mee om te gaan, maar nu extra! Hoe doen jullie dat nuchter?
•Heb je soms de neiging om coronaregels aan je laars te lappen en kan dat verslavingsgedrag zijn?
•Heeft alles wat rond corona speelt bij jou impact op het risico op uitglijder, terugval of verslaving?
•Ik krijg juist nu meer inzicht in mijn herstelproces en dat dit niet stopt maar verder gaat. Jullie ook?
•Wat betekent het wekelijks groepsgesprek (offline of online) voor jou, specifiek nu, in coronatijd?
•In coronatijd spelen er veel dingen waar ik geen grip op heb. Hoe gaan jullie daar mee om?
•Hoe/waarom werkt het groepsgesprek zo goed ook/juist nu, na langere tijd en/of na onderbrekingen?
•Heeft al het gedoe door en rondom corona veel invloed op je eigen gedrag? Kan dat een valkuil zijn?
•Wat doe jij als je juist nu extra wordt aangesproken op je gebruik in (recent) verleden?
•Wat als je omgeving in coronatijd extra bang is voor jouw terugval en daar steeds over begint?
•Ik ben nieuw en ben benieuwd wat de Buitenveldertgroep voor jullie betekent vooral nu met corona.
•Wat is eigenlijk het probleem in deze tijd en wat zal de toekomst brengen? Ik weet ‘t niet, jullie wel?
•Ik ben bang dat deze epidemie en alle regels mijn verslaving kunnen triggeren, jullie ook?
•Hoe bewaren jullie de balans tussen gezonde alertheid op en angst voor besmetting door het virus?
•Hou jij je echt aan alle coronaregels die zich opstapelen of zoek je ook wel eens je eigen weg erin?
•Zijn jullie soms ook al bezig met een nieuw begin na corona of zie je geen perspectief meer?
•Waar en hoe sta je nu in het leven nu je gestopt bent met gebruik, vooral in deze rare coronatijden?
•Ik ben pas net gestopt met mij middel, hoe houden jullie dat vol, vooral in deze extreme tijden?
•Herken je dat je ook voor/na je verslaving risicogedrag vertoonde en in deze rare tijden soms ook?
•Nu in coronatijd speelt mijn TV-verslaving weer op. Bij jullie ook en wat doe je eraan?
•Een van mijn vier goede vrienden is oneerlijk, steunt me niet, valt me af. Extra pijnlijk nu. Wat nu?
•Ik loop vast in deze tijd. Kan professionele behandeling succesvol zijn? Wat is jullie ervaring?
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•Door het coronagedoe heb ik even toegegeven aan mijn verslaving, hoe ga ik daar nu mee om?
•Werkt het computertijdperk verslaving niet in de hand, zeker nu bijna alles online gaat in lockdown?
•Het verlangen naar mijn middel blijft en is in deze periode sterk. Verdwijnt dat volgens jullie weer?
•Nu ik zoveel thuis moet zitten heb ik last van dwangmatige gevoelens. Jullie ook? Wat te doen?
•Hoe ga je in deze tijd om met de vraag als je bij iemand op bezoek bent ‘gezellig mee te drinken’?
•Spanningen en ruzies in huis tijdens de lockdown, hoe gaan jullie daarmee om zonder je middel?
•Door corona verandert de zo belangrijke regelmaat en structuur in mijn leven. Hoe doen jullie dat?
•Burengeluiden kunnen in deze periode van lockdown, omdat ik en zij heel veel thuis zijn, voor mij
een enorme bron van ergernis worden waar ik me obsessief op kan gaan focussen. Hebben jullie ook
last van dergelijke obsessies in deze periode en hoe ga je ermee om en laat je die los?
•Hoe ga je om met de goed bedoelde bezorgdheid van je omgeving in deze tijd? Ik heb dan snel het
gevoel dat ik verantwoording moet afleggen en dat maakt me machteloos en boos!
•Ik heb vroeger geleerd alles alleen te doen in een onveilige omgeving, waarin ik niet kon vertrouwen
op mijn opvoeders. Dat gedrag komt weer op in deze coronatijd. Gelukkig heb ik in deze groep
geleerd dat dit niet (meer) hoeft. Voor mij was het heel belangrijk te beseffen en onderkennen dat ik
niet in staat was en ben in mijn eentje uit de verslaving te komen en eruit te blijven. Hoe zijn jullie
ervaringen met de neiging en/of gedachte dat je alles alleen zou moeten of kunnen doen?

Voorbeelden van terugkerende onderwerpen in groepsgesprekken
Gebruik en gedrag















Het “moeten”, de drang, de trek
Wat doe je bij trek?
Wat voor invloed hebben verschillende soorten genotmiddelen op je?
Afhankelijkheid van je middel
Terugvallen in oud gedrag
Vluchtgedrag
Terugval in gebruik
Het ene middel inruilen voor het andere
Jezelf belonen met drank/drugs/gokken/gamen als het goed gaat (en ook als het slecht gaat)
Is er een middel om van je verslaving af te komen?
Sociaal drinken/gebruiken en/of drank in huis: kan dat?
Hoe ver sta je van je gebruik af/hoe dichtbij is het nog?
Waardoor ben je verslaafd geraakt?
Gezondheidsproblemen na gebruik

Gevoelens en gedachten












Heimwee
Angst voor de toekomst
Omgaan met depressie, teleurstellingen of successen
Is verslaving genetisch bepaald
Boos op jezelf na alles wat er is gebeurd
Het verleden dat terug blijft komen in gedachten
Omgaan met onzekerheid
Schuldgevoelens, schaamte en spijt
Jezelf bevrijden van stigma en zelfstigma
De verloren tijd willen inhalen
Eenzaamheid

Ik en omgeving












Vertrouwen van je omgeving terugwinnen
Afscheid (moeten) nemen van mensen
Er niet meer bij horen
De schuld krijgen en ”boete doen”
Houden van
Op welke vrienden kun je bouwen?
Omgaan met een verslaafde in je omgeving/familie
Wat doe je als men vraagt waarom je niet “gezellig” meedrinkt?
Het goed doen/goed maken na gebruik
Hoe stel je je op naar je omgeving?
Durf je over je verslaving te praten met bekenden?
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Verandering en zingeving












Als je je realiseert dat je niet meer bent wie je was
Wat doet het met je nu je nuchter/clean bent?
Daginvulling, zingeving en vrije tijd na je verslaving
De overgang tussen je oude en je nieuwe leven
Een nieuw leven beginnen; hoe houd je het vol
Verantwoordelijkheid nemen
Zelfvertrouwen en zelfrespect krijgen
Kracht
De moed om te stoppen
Veranderen door en na verslaving
Acceptatie

Altijd terugkerende thema’s door het jaar heen




Verjaardagen, feestdagen, vakanties, evenementen, uitgaan
Bespreken van de week
“Huishoudelijke” vergadering

Historie
7 januari 1982 vond in de wijk Buitenveldert in Amsterdam het eerste groepsgesprek plaats
van de eerste “Buitenveldertgroep”. Iedereen die worstelde met welke verslaving dan ook, of
het herstel daarvan, was welkom. Dat was uniek in een tijd dat zelfhulpgroepen strikt werden
ingedeeld naar gebruikt middel of soort dwangmatig gedrag. Overtuiging van de aanwezigen
was dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn tussen verslavingen en dat mensen met
een verslavingsgevoeligheid vaak de neiging vertonen van middel of vorm van dwangmatig
gedrag te wisselen, zodat zij alsnog gevangen blijven in verslaving en verslavingsgedrag.
Het groepsgesprek verliep op basis van heldere gespreksregels die ervoor zorgen dat er voor
iedereen voldoende veiligheid en rust was het eigen te verhaal te vertellen. Tegelijkertijd was
er door die gespreksregels ruimte om in alle rust naar de ervaringen van anderen te luisteren.
In plaats van een onderwerp uit een vaststaande tekst, werd de deelnemers gevraagd zélf een
voor hen op dat moment actueel onderwerp in te brengen, waarover de groep ging praten.
Het werd als volgt beschreven in een toelichting op de gespreksregels, toen “Tafelmanieren”
genoemd: “Er was behoefte aan een wekelijkse ontmoeting met lotgenoten, om het eigen
verslavingsprobleem de baas te worden en blijven - en tegelijkertijd vrij te willen blijven van
door anderen bedachte en vastgelegde uitgangspatronen.
In de groep blijft iedereen verantwoordelijk voor het eigen herstel; de groep is een kader – je
bent zelf de chauffeur.” De nadruk werd dus meteen gelegd op zelfregie, zelfredzaamheid en
eigen kracht. Het ging om de ontwikkeling van een eigen levensstijl, vrij van verslaving, in
plaats van een extern gemaakt stappenplan, of een door anderen geschreven leefprogramma.
Dat beroep op eigen regie in herstel was toen nog zeer vooruitstrevend. Inmiddels zijn termen
als zelfregie, zelfredzaamheid, eigen kracht gebruikelijk en zijn er meer Buitenveldertgroepen
in meer plaatsen in Nederland. Toen er destijds na enige tijd op verschillende plaatsen in het
land steeds meer belangstelling begon te ontstaan voor deze werkwijze werd 17 januari 1984
de “Stichting Zelfhelp Nederland ter bevordering van de Buitenveldertgroepen” opgericht om,
als samenwerkende, maar autonoom functionerende Buitenveldertgroepen de belangen van de
in diverse plaatsen opgerichte Buitenveldertgroepen te behartigen.
Inmiddels spelen de Buitenveldertgroepen, ook zelfhelpgroepen genoemd, sinds 1982, dus al
tientallen jaren voor de bezoekers een vaak zeer grote rol bij hun herstel, de ontwikkeling van
eigen kracht, zelfregie, zelfredzaamheid en verdere ontwikkeling. Een rol die de groep soms
jarenlang blijft spelen. Iedereen gaat helemaal op eigen initiatief naar deze groep: het is elke
week weer een stap die je zelf moet/mag zetten. Dat is een uitermate belangrijk aspect van de
ontwikkeling van eigen regie en eigen kracht. In elke zelfhelpgroep heerst gelijkwaardigheid
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en wederkerigheid tussen de bezoekers, die enkel lotgenoten zijn. Door herkenbaarheid van
de problematiek, kan een gevoel van eigenwaarde worden opgebouwd. Door te leren zich uit
te drukken komen alle aspecten van verslavingsgevoeligheid, verslaving en de achterliggende
levensproblemen steeds duidelijker in beeld en kan het herstel zich verstevigen en versterken.
Zowel bij degene die zich op dat moment uitspreekt, als bij de luisterende lotgenoten, de ‘peer
educators’. In een groep met mensen die vaak heftig verstrikt zijn geraakt in dwangmatigheid
en keihard (hebben) moeten vechten voor herstel is een enorme schat aan informatie aanwezig
door alle besproken ervaringen van voor, tijdens en na de verslavingsperiode en over hoe men
het eigen herstel aanpakt. Vrijwel zonder uitzondering zijn de groepsgesprekken dan ook zeer
diepgaand en leerzaam. Feitelijk is zo’n bijeenkomst hard werken en verwerken – vandaar de
oorspronkelijke benaming “Buitenveldert Werkgroepen”.
Mensen die worstelen met allerlei vormen van dwanggedrag of -gedachten zijn van harte
welkom want er is veel overlap tussen verslaving, verslavingsgevoeligheid, verslavingsgedrag
en andere psychische en psychiatrische problematiek.

Missie
De missie van elke Buitenveldertgroep, en daarmee ook van hun samenwerkingsverband, de
Stichting Zelfhelp Nederland, is het scheppen van ruimte voor lotgenoten om gezamenlijk in
groepsgesprekken volgens heldere gespreksregels te werken aan het eigen herstel.
We richten ons als Buitenveldertgroepen op het bevorderen van zelfredzaamheid, autonomie,
zelfregie. Dit komt vaak tot uiting door stijging op participatieladder, maar alle kleine stapjes
zijn van belang; als geen verdere ontwikkeling mogelijk is, is stabilisatie een groot goed.
We richten ons als lotgenoten op persoonlijk en maatschappelijk herstel, door het opdoen van
vaardigheden en kennis, door peersupport op basis van ervaringskennis van alle deelnemers.
Dat leidt regelmatig en vaak ook zeer duurzaam tot het voorkomen van inzet van zwaardere
ondersteuning.
Buitenveldertgroepen werken anders dan, en onderscheiden zich van andere zelfhulpgroepen
door sfeer, gespreksregels, en ontbreken van stappenplan en andere rituelen en gewoonten, die
niet iedereen aanspreken. De Buitenveldertgroep is nadrukkelijk geen vorm van behandeling
of therapie en staat niet onder leiding van professionele hulpverleners. Het is gelijkwaardig
lotgenotencontact, zelfstandig en vrijwillig georganiseerd door deelnemende lotgenoten zelf.
Elke Buitenveldertgroep streeft in de eigen gemeente en omgeving naar een optimale bijdrage
aan bevordering van ontwikkeling van, zelfregie, zelfredzaamheid, zelfontplooiing en eigen
kracht, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van deelnemers. Daarnaast
bieden de Buitenveldertgroepen door middel hun samenwerkingsverband Stichting Zelfhelp
Nederland mogelijkheden tot vrijwilligerswerk zoals gespreksleider en/of contactpersoon van
een lokale Buitenveldertgroep, voorlichtingen over zelfhelp aan cliënten en/of medewerkers
van verslavingszorg/GGZ, peersupport op individuele basis en in (sub)groepen, presentaties,
gastlessen, website, telefonische hulpdienst, et cetera.
Het samenwerkingsverband Stichting Zelfhelp Nederland stimuleert en ondersteunt deze door
lotgenoten zelfgeorganiseerde initiatieven, en organiseert en coördineert daar waar nodig de
activiteiten op landelijk niveau. Zelfhelp moet wat ons betreft ‘normaal’ worden. Dat werkt
destigmatiserend, maakt verslavingsgevoeligheid minder tot een taboe en meer tot iets waar je
mee kunt leren leven, zonder je ervoor te hoeven schamen. Is het een schande om gevoelig te
zijn, om niet tegen een gif als alcohol te kunnen? Wanneer je binnen komt bij je huisarts, een
buurthuis, gemeentehuis, sociaal café of bij een andere sleutelfiguur of ontmoetingsplaats,
moet de informatie steeds meer beschikbaar worden door flyers en folders en doordat je op
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de mogelijkheden gewezen wordt. Maar ook digitaal zijn we aanwezig: op onze website en in
social media.
De samenwerking met verslavingszorg verloopt uitstekend, waardoor de naamsbekendheid
van de zelfhelp ook daar toeneemt. En daaraan willen we blijven werken, om mensen met een
verslavingsgevoeligheid de ruimte te geven tot ontwikkeling te komen.
Rondom verlies van controle door verslaving of ander dwangmatig gedrag en de gevolgen
daarvan hangt niet alleen nog vaak groot taboe, maar ook veel veroordeling en vooroordelen.
Dat maakt dat mensen die getroffen worden door verslavingsgevoeligheid vaak grote behoefte
hebben om voor/naast/na, of zelfs zonder hulpverlening, op anonieme wijze een groep als de
Buitenveldertgroep te bezoeken. Zonder aanmelding, wachtlijst, intake, registratie en kosten.
En zonder dat er op een eind moet komen aan deelname aan de groepsgesprekken. Want de
Buitenveldertgroepen komen jaar na jaar wekelijks bijeen. Daarnaast draagt de aanwezigheid
van alléén gelijkwaardige lotgenoten, en de afwezigheid van hulpverleners, ervaringswerkers
of andere 'derden' enorm bij aan het broodnodige gevoel van veiligheid.
Bovendien is onze werkwijze en sfeer totaal anders dan die in andere zelfhulpgroepen. En dat
is iets waar veel mensen duidelijk behoefte aan hebben.

Visie
De visie van de Buitenveldertgroepen is dat elk mens een uniek individu is, van geheel eigen,
en onschatbare waarde. Iedere bezoeker heeft een andere geschiedenis, aanleg, mogelijkheden
en beperkingen. Mensen met een verslavingsgevoeligheid hebben of heftige ervaringen in hun
jeugd gehad, of heftige ervaringen doordat ze verdwaalden in een verslaving, waarvan onze
bezoekers willen herstellen. Een groepsgesprek met unieke individuen, die zichzelf daardoor
gezien en gehoord voelen in verslavingsgevoeligheid en mogelijke achtergrond, en daardoor
(weer) de moed oppakken verder te gaan met hun herstel, is in vele opzichten van onschatbare
waarde. Voor henzelf, maar ook voor de andere deelnemers aan de groepsgesprekken in de
Buitenveldertgroep, en voor de samenleving als geheel.
Na vaak vele jaren, die zwaar overschaduwd waren of nog zijn door een zeer slecht zelfbeeld
en ervaringen vol verlies, zelfdestructie, en daarbij horende wanhoop en negatieve gevolgen,
valt het vaak niet mee om vanaf het eerste bezoek aan de Buitenveldertgroep deze nieuwe
constructieve gewoonte, met positieve gevolgen voor eigen zelfbeeld en eigen ontwikkeling te
(blijven) koesteren. Het vraagt veel, genoeg moed te verzamelen wekelijks te komen spreken
over kwetsbaarheden, worstelingen, valkuilen, maar ook kracht en groei in een nieuwe manier
van leven. Maar we realiseren ons bij elk bezoek van iemand aan de Buitenveldertgroep dat
niemand kan bepalen wat de onschatbare ‘waarde’ is van élk uniek individu, van ieder mens.
Wat is één mens ‘waard’? Wie kan en zal dat zeggen?
Elk mens is uniek en van geheel eigen en onschatbare waarde.
Een groepsgesprek met een unieke individuen die zichzelf daardoor gezien en gehoord voelen
en weten, en weer de moed oppakken verder te gaan met hun herstel, is in vele opzichten van
onschatbare waarde. Voor de samenleving, voor de groep, maar vooral ook voor het individu
zelf, zoals ook blijkt uit hoe bezoekers zelf hun ervaringen met bezoeken aan de groepen
verwoorden, zoals u elders in dit verslag in hun citaten kunt lezen.
Elk mens, ook die met een verslavingservaring, verslavingsgevoeligheid of gevoeligheid voor
ander dwangmatig gedrag heeft behoefte aan persoonlijke groei en ontwikkeling, aan nieuwe
ervaringen die het leven verrijken. Elk mens is uniek, en verrijkt met zijn eigenheid onze
samenleving. Het gaat ons erom dat je in het groepsgesprek de ruimte krijgt te onderzoeken
wie jij bent, wat jij nodig hebt, wat jij kunt. Ken jezelf!
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Zelfhelp betekent: actief jezelf helpen met gebruikmaking van de zelfhelpgroep. Zodat je een
leven in vrijheid bereikt, langs je eigen weg. Zoek in jezelf naar je eigen antwoorden.
Herstellen doe je zelf, maar je hoeft het niet alleen te doen.
Onze werkwijze past heel goed in de seculiere Nederlandse samenleving, en in het huidige
maatschappelijk klimaat waarin een toenemend beroep wordt gedaan op zelfgeorganiseerde
groepen. We willen dan ook de naamsbekendheid van zelfhelp uitbreiden, zodat meer mensen
de keuze voor een Buitenveldertgroep kunnen maken wanneer zij dat willen. Daartoe willen
we ook degenen ondersteunen die een Buitenveldertgroep gaan opstarten.
Doel is op deze manier op de lange duur een netwerk van zelfhelpgroepen in heel Nederland
te bewerkstelligen. Zodat iedereen die dat wil een Buitenveldertgroep kan bezoeken.
De Buitenveldertmethode is heuristisch, zoekend. Heuristiek is de kunst van het vinden.
Heuristieken zijn informele, intuïtieve en specifieke oplossingsstrategieën, die mensen
ontwikkelen om bepaalde problemen aan te pakken. Door die strategieën met elkaar te delen
wordt de aanpak zowel breder, als beter gefundeerd.
Voorbeelden van dergelijke strategieën zijn:
• Constructie: focussen op een bepaald probleem en daardoor probleemgericht zoeken.
• Verificatie en falsificatie: theorie en praktijk in wisselwerking laten treden zodat je leert niet
te verzanden in een eigen gedachtewereld, in een mooie theorie, die geen grond vindt in de
realiteit. Door goed te luisteren naar de dagelijkse ervaring en praktijk van anderen, en die te
vergelijken met de eigen ervaring kun je ontdekken of iets voor jou echt werkt of niet.
• Inductie: het specifieke verhaal van jezelf of anderen tillen naar een meer algemeen begrip.
• Deductie: het algemene verhaal van een individu of groep weten vertalen naar jouw eigen
specifieke situatie.
• Analogie: de algemene ervaring aangaande verslaving, verslavingsgevoeligheid en herstel
van mensen in de groep herkennen als je eigen algemene ervaring op dat terrein. Wat lastig
kan zijn omdat men in de verslaving vaak onbeperkte ‘vrijheid’ zocht, en zichzelf vaak als
onbegrensd uitzonderlijk of zonderling (in welk opzicht dan ook) ging ervaren.
Door de gespreksregels staat de bezoeker van de groep voortdurend open voor zowel de eigen
oplossing, als voor die van anderen, en kan zo tot een redelijk vergelijk komen.
Op die manier kan men elkaar als lotgenoten inspireren en ondersteunen zonder elkaar een
bepaald herstelpad op te dringen.
Ieder kan zo tot zijn of haar eigen “Eureka!” komen.
Zelfontdekking is iets wat je alleen zelf kunt doen.
Buitenveldertgroepen hebben een levensbeschouwelijk neutrale grondslag die aansluit bij de
geseculariseerde aard van de Nederlandse samenleving. Alle levensvisies zijn welkom.
De groepsgesprekken richten zich op de vraag: “Hoe verjaag ik verslaving uit mijn leven?
Hoe leef ik met mijn neiging tot dwangmatigheid, mijn persoonlijke gevoeligheid?”.
We verspillen geen energie aan het elkaar overtuigen van één ‘juiste’ manier om dat te doen.
Ieder mens heeft een eigen weg naar en door de verslavingsperiode, en een eigen herstelweg.
We werken op de basis van onze gespreksregels, die we als Buitenveldertgroepen met elkaar
afspreken op basis van unanieme consensus. Dit betekent dat mensen met alle verslavingen en
alle levensovertuigingen en levensvisies in alle Buitenveldertgroepen welkom zijn. En dat de
bezoekers zelf zoeken naar hun eigen unieke manier om in vrijheid verder te leven, verlost
van verslaving en in balans met hun verslavingsgevoeligheid.
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De basis van al onze werkzaamheden kunnen we gerust het ‘sociaal kapitaal’ noemen: onze
gemeenschappelijke activiteiten, de onderlinge sociale steun binnen en tussen de groepen, de
participatie van alle bezoekers, de kwaliteit van de contacten, het netwerken in een omgeving
van gedeelde normen en vertrouwen, de inzet voor het geheel, en de indirecte wederkerigheid
zijn de elementen die de voedingsbodem vormen voor het functioneren van de groepen en het
herstel van bezoekers. Dat sociaal kapitaal kan mensen bescherming bieden tegen (negatieve
gevolgen van) uitglijders, terugvallen, of ‘oplevingen van de ziekte verslaving’, en blijvend
verdergaand verval in de verslaving. De geldelijke kosten zijn echter relatief zeer gering; waar
opname in zorg vele honderden euro’s per dag kost, begeleiding van dagbesteding vanaf €100
per uur voor groepen vanaf tien personen, en waar combinaties van verschillende vormen van
hulpverlening zoals: schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, medische behandelingen
van gezondheidsproblematiek voortkomend uit verslaving, en van bestrijding van eventuele
overlast, huiselijk geweld en justitiële maatregelen, tot kosten van astronomische proporties
kunnen leiden, kunnen de vrijwilligers van de Buitenveldertgroepen zowel alle groepen, als
alle activiteiten daaromheen organiseren tegen een fractie van al dergelijke kosten.
‘Verslaving’ is voor velen nog altijd een zwaar (zelf)stigmatiserend begrip, in plaats van een
(tijdelijke) aandoening, een psychisch ziekteverschijnsel, een levensprobleem.
In de praktijk is het: vastlopen in het leven, gevangen raken in een fuik van dwangmatigheid
en controleverlies, waardoor je van alles doet wat je niet wilt doen en niet meer toe komt aan
wat je wilt doen (als je überhaupt nog weet wat je wilt doen in die fase).
De enige oplossing is onderzoeken wat er met je aan de hand is, jezelf héél goed leren kennen,
de onderliggende factoren te aanschouwen. Precies dat gebeurt in de Buitenveldertgroepen.
Zo wordt het herstel een kans om een heel ander leven op te bouwen.
Andere termen voor ‘verslaving’ die door bezoekers van onze groepen worden gebruikt zijn:
dwangmatigheid, obsessie, afhankelijkheid, onvrijheid, “éven niets”, “out zijn”, vluchten,
afleiding van lastige en pijnlijke situaties zoeken, rust/roes zoeken, stress ontladen, saaiheid
bestrijden, ongezonde beloning zoeken, ongezonde ontspanning zoeken, verkeerd slaapmiddel
toepassen, een allergie voor alcohol/drugs/gokken, spanningen afreageren, pijnvermijding,
overdrijving, ziekte, zelfmedicatie, allergie, vastlopen, overgevoeligheid, je weg kwijt zijn.
Jezelf bevrijden van de chaos, de angst, de (zelf)destructie en de gevangenschap veroorzaakt
door controleverlies en dwangmatigheid kan in een Buitenveldertgroep.
Met als doel: bevrijding van een dwangmatige manier van leven, en leren leven met jouw
specifieke gevoeligheid en karakter, jouw persoonlijke kwetsbaarheid en kracht.

Kernwaarden
● Werken aan herstel van controleverlies, dwangmatigheid, verslaving
● Alert blijven op het risico van een opleving van de kwetsbaarheid
● Op een gezonde manier leren leven met een grote gevoeligheid voor dwangmatigheid
● Tolerantie en vrijheid van visie
● Erkenning en herkenning van de eigen problematiek op basis van gelijkwaardigheid
● Rust en ruimte door heldere gespreksregels
● Gedachten en gevoelens leren uitspreken
● Luisteren naar jezelf en anderen
● Spanningsopbouw voorkomen of verlagen door je uit te spreken in de groep
● Vermogen tot zelfreflectie en reflectie ontwikkelen
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● Eigenwaarde (her)vinden
● Eigen kracht, eigen regie, zelfredzaamheid, en autonomie (her)ontwikkelen
● Zichzelf in alle vrijheid verder ontwikkelen in het leven, ieder op zijn/haar eigen manier
● Vanuit de noodzakelijke basis van gezonde zelfzorg het vermogen tot participatie
ontwikkelen en concretiseren binnen de groep, de Stichting Zelfhelp Nederland, ander
vrijwilligerswerk en/of betaald werk.

Doelstellingen
Een Buitenveldertgroep biedt haar bezoekers, zonder voorafgaande indicatie, wachtlijst of
intake, een laagdrempelige ontmoetingsplek en herstelwerkplek waar men op eigen initiatief,
zolang men er behoefte aan heeft, kan werken aan herstel. En mensen die met verslavingszorg
en/of psychiatrie en/of psycholoog en/of andere hulpverlening in aanraking zijn (geweest),
hebben vaak sterke behoefte om sociale contacten in eerste instantie weer op te bouwen in de
veilige en herkenbare omgeving van een lotgenotengroep.
Uit eigen kracht putten vóórdat hulpverleners en andere ‘buitenstaanders’ (weer) de regie over
(moeten) nemen is het uitgangspunt van de Buitenveldertgroep. Maar ook: op tijd hulp vragen
wanneer dat nodig is, om meer (ook maatschappelijke) schade te voorkomen.
Mensen met beperkingen moeten soms ook eigen barrières overwinnen om deel te nemen aan
activiteiten: het groepsgesprek volgens de Buitenveldertmethode, waarin gedacht wordt
vanuit en gesproken over eigen kracht en eigen mogelijkheden, helpt daarbij.
Doelstellingen van een zelfhelpgroep zijn:
● Groei naar eigen regie: Wat wil ik?
● Groei van eigen kracht: Wat kan ik?
● Groei naar zelfredzaamheid: Wat doe ik zelf?
● Groei naar participatie: Wat kan ik doen voor anderen in de samenleving?
Dit beoogde doel hoopt zij te bereiken door mensen in de groepen te helpen werken aan:
● Herstel van controleverlies, dwangmatigheid, verslaving.
● Alert blijven op het risico van een uitglijder of terugval, een opleving van de kwetsbaarheid.
● Op een gezonde manier leren leven met grote gevoeligheid voor bepaald gebruik/gedrag.
● Zichzelf in alle vrijheid verder ontwikkelen in het leven, ieder op zijn/haar eigen manier.
De Buitenveldertgroepen zijn voor veel mensen hiervoor het ideale platform, door:
● De erkenning en herkenning van de eigen problematiek op basis van gelijkwaardigheid,
wederkerigheid, tolerantie en vrijheid van visie, zonder stigma, zelfstigma en taboe.
● De rust en ruimte, die door de heldere gespreksregels wordt gecreëerd, te leren benutten om
gevoelens en gedachten uit te spreken en goed te luisteren naar jezelf en anderen.
● Spanningsopbouw te voorkomen of verlagen door je uit te spreken in de groep.
● Op die manier het vermogen tot zelfreflectie en reflectie te ontwikkelen.
● Een gevoel van eigenwaarde te (her)vinden met hulp van het lotgenotencontact.
● Eigen kracht, eigen regie, zelfredzaamheid, en autonomie te (her)ontwikkelen.
● Vanuit de noodzakelijke basis van gezonde zelfzorg het vermogen tot participatie te
ontwikkelen en te concretiseren binnen de groepen, ander vrijwilligerswerk of betaald werk.
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● Wat in de groep gezegd wordt, blijft ook in de groep; gelijkwaardigheid, vertrouwen en
veiligheid is van belang voor het delen van ervaringen met elkaar.
● Lotgenotencontact kan veel hoop en steun geven.
Ons logo luidt niet voor niets: “De groep bestaat uit de mensen in de groep”.

Kerntaken
Er zijn in Nederland meerdere Buitenveldertgroepen op verschillende locaties actief.
Doelstellingen van de groepen wat betreft bezoekersaantallen en activiteiten worden vrijwel
elk jaar opnieuw geheel behaald, en vaak ook gebeurt er meer dan dat.
Sommige groepen kunnen in sommige perioden nog meer bezoekers ontvangen, maar andere
groepen zitten vol, soms zo vol dat er gesplitst wordt in twee parallelle groepen. Wisselende
bezoekersaantallen per periode van het jaar zijn een bekend fenomeen in de meeste groepen.
De naamsbekendheid van ‘de Buitenveldertgroep’ en ‘zelfhelp’ lijkt in alle regio’s gestaag toe
te nemen, maar blijft onze aandacht houden: het kan altijd beter, ook al zijn wij een kleine
organisatie. Volgens onze inschattingen bezoeken wekelijks 170-300 unieke individuen de
groepen. Rekening houdend met het feit dat niet iedereen elke week de groep bezoekt, en met
de voortdurende doorstroming, kunnen we uitgaan van vele honderden tot enkele duizenden
unieke bezoekers per jaar. Gemeten naar het aantal bezoeken komen we op 8.800 tot mogelijk
20.000 bezoeken per jaar.
De algemene doelstelling van Stichting Zelfhelp Nederland, tevens handelend onder de naam
“Buitenveldertgroepen”, omvat het bevorderen van het welzijn van mensen die last hebben
van dwangmatig gedrag c.q. verslaving, met name door het stimuleren van blijvend herstel en
toenemende zelfredzaamheid door zelfhelpactiviteiten. Stichting Zelfhelp Nederland is een
stichting zonder winstoogmerk, en stelt zich als samenwerkingsverband van alle in Nederland
actieve Buitenveldertgroepen ten doel: opzetten en begeleiden van de Buitenveldertgroepen in
Nederland en het bevorderen van de naamsbekendheid en toegankelijkheid van en deelname
aan die groepen.
De groepsgesprekken behoren tot de kerntaken van de Buitenveldertgroepen en de Stichting
Zelfhelp Nederland, zowel offline als online, want zij vormen de essentie van de activiteiten:
• Het leren uiten en delen van gevoelens, gedachten, gedrag, zodat er geen spanningsopbouw
plaats vindt, en het risico op recidive afneemt.
• Het leren luisteren naar jezelf en anderen, om tot zelfontdekking en onderzoek van anderen
en de buitenwereld te komen.
• Het zoeken in de groep van een eigen oplossing voor het eigen verslavingsprobleem.
• Herstellen van de verslavingsperiode, leren leven met verslavingsgevoeligheid, en het zelf
ontdekken en ontwikkelen van een manier van leven waardoor je in balans blijft en groeit.
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Andere kerntaken zijn:
•voorlichtingen die in het hele land aan cliënten van de verslavingszorg gegeven worden
•trainingen/intervisies en/of persoonlijke coaching in het geven van die voorlichtingen
•intervisies van gespreksleiders en contactpersonen van de groepen, offline en online
•landelijke bestuursvergaderingen/intervisies van alle Buitenveldertgroepen
•sociale activiteiten die de groepen zelf organiseren
•contacten met/presentaties voor medewerkers in de verslavingszorg, gemeenten, en andere
maatschappelijk instellingen in het sociale domein
•gastlessen en medewerking aan workshops op (Hoge)scholen
•publiciteit door middel van website, Facebook, Twitter, YouTube (met 22.800 views: 7.268
alcohol, 8.666 gokken, 2.567 gamen, 2.213 drugs, 2.090 roken), advertenties en artikelen in
lokale bladen, folders, flyers en ander informatiemateriaal
•noodvragen of vragen om informatie via gratis nummer 0800-0200598 (dag en nacht open)
en dagelijks uitlezen en beantwoorden via vragenformulier of info@zelfhelp.nl
Op al die vlakken verlopen alle activiteiten elk jaar weer volgens plan dankzij de enthousiaste
en trouwe inzet van onze vrijwilligers.

Herstel
In de praktijk blijkt dat het voor mensen zonder verslavingservaring en –gevoeligheid of een
andere psychische kwetsbaarheid begrijpelijkerwijs moeilijk tot totaal niet valt te bevatten hoe
iemand zo volkomen kan vastlopen in het vernietigende gedrag voor zowel de persoon zelf als
voor zijn/haar omgeving door misbruik van middelen en dwangmatigheid. Want voor degene
die niet verslavingsgevoelig is en niet vatbaar voor dwangmatig gedrag geldt de eenvoudige
regel: “gewoon stoppen”.
Voor ongeveer 90% van de mensen klopt en werkt dat gelukkig ook. De rationele helderheid
wordt bij hen niet volkomen overstemd door emoties en sterke reacties in het brein en/of door
onderliggende gevoelens en/of levensproblematiek. In ieder geval niet in die mate dat men er
kapot aan kan gaan, of gaat. Met de kanttekening dat ‘workaholics’ in onze samenleving vaak
worden gewaardeerd om hun prestaties, ook al richten zij met hun gedrag niet zelden ook wel
degelijk grote schade aan bij zichzelf (fysiek, mentaal en emotioneel) en hun omgeving.
Dat herstel van verslaving, zoals dat plaatsvindt in behandeling en/of een Buitenveldertgroep,
anders is dan herstel van de meeste fysieke aandoeningen, vraagt daarom ook extra aandacht,
zo leren de ervaringen van de bezoekers van onze groepen. Ter illustratie een quote van een
bezoeker van een van de Buitenveldertgroepen: “Mijn omgeving vraagt me vaak waarom ik
‘nog steeds’ de Buitenveldertgroep bezoek, maar ze vragen me nooit waarom ik ‘nog steeds’
op volleybal zit. Voor mij zijn beiden echter vormen van onderhoud van lichaam én geest. Ze
zijn voor mij beiden belangrijk om in balans te blijven.”
Herstel wordt algemeen gezien als: “beter worden, genezen, het verdwijnen van symptomen”.
In GGZ/VZ-cliëntenbeweging betekent het echter: “weer baas over je eigen leven worden”.
Herstel is een houding, een manier om de dagelijkse uitdagingen in ons leven aan te gaan.
Het is een uniek individueel proces, met vallen en opstaan, snelle en trage successen en
terugvallen. Ieder moet zélf ontdekken wat hem/haar helpt.
Herstel in deze context is:
- met een beperking (kwetsbaarheid, gevoeligheid) leren leven op je eigen manier
- het benutten van de mogelijkheden die je wél hebt
- het herwinnen (of voor het eerst opbouwen) van je eigenwaarde: “Ook ik mag er zijn!”
- eigen regie (her)ontwikkelen
- het vinden van nieuwe zin en betekenis in je leven
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- plezier (her)krijgen in het doen van dingen
- zelfvertrouwen (her)ontwikkelen
- verbinding aan gaan met mensen
- mogen zijn wie jij bent
Herstellen is:
-een proces van vallen en opstaan
-heel persoonlijk
-een proces dat je zelf doet en doorstaat
-jouw eigen weg
-maar niet zonder hulp/steun
-actieve acceptatie van je kwetsbaarheden
-ontdekken wat je wel en niet kunt
-onderzoeken dat je soms meer kunt dan je eerst denkt
-je kwaliteiten ontdekken en leren gebruiken
-leren door te doen
-gebruik maken van beweging, creativiteit en humor
Maar voordat mensen actieve deelnemers worden van hun eigen herstelproces, bevinden ze
zich vaak eerst in een fase van grote apathie en onverschilligheid, en bij verslaving ook vaak
van ontkenning, stoer doen, wegblazen, weglachen, grote weerstand, omdat de pijn, schaamte
en schuldgevoelens van verslaving, en onderliggende gevoelens te groot lijken te zijn om aan
te gaan. In die fase is opgeven (doorgaan met de verslaving of terugvallen) de oplossing, geen
probleem. Om niets en niemand geven wordt dan als het meest veilig ervaren.
Apathie, eenzelvigheid, afzondering, gebrek aan motivatie als overlevingsstrategie van de
wanhopige mens, die alle hoop dreigt te verliezen. Aan die wanhoop kun je overlijden. Dan is
het veiliger hulpeloos te worden, dan hopeloos te zijn.
Gevaar is dat behandelaren deze strategie soms niet herkennen, en dan maar tot de conclusie
komen “dat deze persoon te negatief is, teveel symptomen heeft, niet gemotiveerd en lui is”.
En zo dus iemand afschrijven in hun wanhoop, na een aantal pogingen tot herstel. Lotgenoten
weten uit eigen ervaring waarom iemand die houding kan aannemen.
We moeten leren begrijpen dat:
1. Het heel riskant is opnieuw te gaan voelen, als je zoveel pijn hebt ervaren, opnieuw
iets te willen, als er zo vaak zoveel mis is gegaan. Het is logisch dat je een kwetsbaar
hart probeert te beschermen. Het jezelf verzorgen en het dragen van nieuwe kleding is
soms al een enorme uitdaging, omdat daar de gedachte achter schuil gaat toch weer
deel van het leven te willen gaan uitmaken….
2. Het individu een held is, die heel veel heeft doorstaan, en dus misschien juist helemaal
geen zwak, breekbaar, ziek mens is, maar een heel erg sterk, krachtig wezen.
3. Het niet altijd mogelijk is te motiveren of veranderen, maar wel om een menselijke,
interactieve omgeving te creëren, waarin keuzes gemaakt kunnen worden op basis van
de vraag: “Wat wil jij?”
Rehabilitatie is wat hulpverleners doen om je herstel te bevorderen: praktische ondersteuning,
aanleren van vaardigheden, zodat je op eigen kracht verder kunt. Herstel is wat je zelf doet.
Het is een zeer persoonlijk en individueel proces dat bij iedereen anders, en vaak ook grillig
en onvoorspelbaar verloopt, en waarvoor iedereen andere dingen nodig heeft.
Uitgaande van de persoon is herstel voor alle mensen met een ernstige psychische beperking
en/of een verslaving een mogelijkheid het leven opnieuw inhoud en richting te geven, op welk
levensgebied dan ook. Ieder mens heeft het in zich om aan herstel te werken, op geheel eigen
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wijze, en in een eigen tempo. Jezelf leren ervaren als een gezonde persoon die daarnaast een
psychische handicap, onhandigheid, of eigenaardigheid heeft. Jouw eigen unieke waarde
ontdekken. De eenzaamheid, en het gevoel geen enkele waarde meer te hebben, doorbreken.
Op drift geraakt in een naamloze wereld zonder kompas of oriëntatiepunt leren praten over
jezelf in plaats van de symptomen.
Een lotgenoot, een andere ervaringsdeskundige kan je vertellen dat er wél een uitweg is: het
overleven van de psychiatrische ziekte/aandoening/kwetsbaarheid/ervaring, de mogelijkheid
van herstel, van het opbouwen van een nieuw leven. Je hoop, dromen en ambities (her)vinden.
Hulpverleners zijn druk met observaties en bestrijding van de symptomen – maar JIJ lijdt.
Mensen zijn echter bang voor leed, stilte, rouw – ook hulpverleners zijn dan bang, onhandig,
en weten niet altijd wat ze moeten zeggen. De zielensmart raakt aan de kwetsbaarheid in elk
mens – en dat beangstigt de anderen. Maar lotgenoten die het zélf uit eigen ervaring kennen,
kunnen daar vaak anders/beter mee omgaan. Net zoals met de woede die de kwetsbare positie
kan oproepen: waarom die beperkingen, waarom ik?
Hoe kun jij jezelf zien, wanneer iedereen alle gedrag van jou ziet in het licht van je diagnose?
Als je vrolijk bent, ben je manisch, als je down bent depressief, als je boos bent agressief….en
onafhankelijkheid is ineens gebrek aan coöperatief gedrag: ‘behandelingsresistent’.
‘Normale’ mensen mogen blijkbaar ‘gewoon’ vrolijk, down, boos, onafhankelijk zijn, en zelfs
stomme dingen doen – maar als JIJ dat doet krijg je een diagnose en/of casemanager.
Geloof niet dat jij je ziekte bent, want dan verlies je alle kracht voor herstel en eigen regie.
Je bent je ziekte niet, je bent de verslaving niet, en je mag ver-ont-waardigd zijn als anderen je
als een ziekte behandelen.
Laat je niet reduceren tot een ziekte: je bent eerst en bovenal een mens.
Maar het zal wel tijd kosten uit te zoeken wat er plaats vindt in je, en het betekenis te geven,
zodat je ermee kunt leven.
Dat zoeken en herstellen gaat met vallen en opstaan, met hulpverleners, lotgenoten, vrienden,
familie, boeken.
Maar weet dat jij jezelf kunt ontwikkelen, dingen op een rijtje krijgen, inzicht krijgen in jezelf
en de redenen/oorzaken van de aandoening/kwetsbaarheid. Dat kan tot heldere, eenvoudige
inzichten en conclusies leiden.
Je kunt een voor jou volwaardig en gezond leven leiden mét de aandoening of kwetsbaarheid.
Als je jezelf maar heel goed kent, en heel goed voor jezelf zorgt.
Herstel is een proces, een houding in het dagelijks leven. Bestuurder zijn van je eigen leven.
Gebruik bewust hulp als je die nodig hebt, en zoek het type hulp dat je op dat moment nodig
hebt, maar ook lotgenotengroepen, (vrijwilligers)werk, natuur, beweging, zingeving.
Herstel vergt onderhoud, en omgang met eventuele terugvallen, die je als leermomenten en
doorbraken kunt benutten. Herstel óók van de behandeling en het (zelf)stigma.
Word jezelf!
Bevrijd van de waarde-oordelen van anderen dat je ‘slecht functionerend’ zou zijn:
 Mijn herstel betekent dat ik weet dat ik bepaalde beperkingen heb en dat er dingen zijn
die ik niet kan.
 Maar in plaats van dat me dat tot wanhoop drijft en aanleiding is om op te geven, heb
ik geleerd dat ik, juist door te weten wat ik niet kan, ook de mogelijkheden zie van
alles wat ik wel kan.
Niet denkend in termen van ‘resultaten’, maar van ‘de kwaliteit van mijn leven’.
Doel van herstel is onze menselijke roeping te omarmen en een dieper en vollediger mens te
worden. (Heidegger: “mens zijn betekent een vraag zijn, op zoek naar een antwoord”.)
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Controleverlies, dwangmatigheid, verslaving
Verslaving komt voort uit vele innerlijke en uiterlijke omstandigheden en ervaringen.
Is het controleverlies, dwangmatig denken/handelen, afhankelijkheid?
Is het afhankelijkheid van een verslavend middel, of gedragsverslaving, of verslavingsgedrag?
Diepgewortelde (zelf)destructieve gedragsgewoonten leiden op zichzelf al tot een grote mate
van onzekerheid en instabiliteit. Maar door de verslaving zelf en het verslavende middel of de
dwangmatige activiteit (gamen, gokken, ongecontroleerd smartphone gebruik) zelf worden de
instabiliteit en onzekerheid nog eens zeer heftig versterkt.
Hierdoor zijn mensen met een verslavingsgevoeligheid feitelijk vrijwel altijd zeer kwetsbare
mensen, ook al heeft hun gedrag er soms de schijn van dat het tegendeel het geval is, en ook
al schuilt onder die kwetsbaarheid vaak grote gevoeligheid en intelligentie.
Om de kwetsbaarheid zelf en de schaamte, de schuldgevoelens, de onzekerheid, het stigma en
zelfstigma daarover, en de vaak nog vele andere gevolgen ervan, onder ogen te durven zien,
en ook op langere termijn onder ogen te blijven zien is een veilige, stabiele lotgenotengroep
een ideaal gezelschap. Dáár hoef je niet je te schamen, verdedigen of uitleg te geven, zoals in
de buitenwereld vaak het geval is.
Want alle groepsdeelnemers zijn met hetzelfde sop overgoten: we hebben allemaal ‘boter op
ons hoofd’. Allen hebben ervaringen met verlies van controle en alle gevolgen daarvan én met
(pogingen tot) herstel. Door de gespreksregels is anonimiteit gewaarborgd, indien men dit
wenst. Doordat er geen discussie is, geen ongevraagde adviezen worden uitgedeeld, en men
niet wordt onderbroken als men aan het woord is, en een ander dus ook niet mag onderbreken
als die aan het woord is, wordt men in de gelegenheid gesteld (misschien wel voor het eerst)
om zowel zichzelf als anderen in alle rust te horen spreken. Dan kan men ontdekken hoe men
de eigen verslavingsgevoeligheid ervaart en hoe anderen daar mee omgaan. Er zijn bezoekers
van de Buitenveldertgroepen die al jaren vrij van verslaving zijn: zij vertegenwoordigen door
hun verhaal veel en zeer waardevolle informatie waarmee een ieder vrijelijk zijn voordeel kan
doen. Dat is nodig want verslavingsgevoeligheid is een complexe, vaak hardnekkige factor,
die bij ieder individu een volkomen eigen verhaal kent. En het individu krijgt de ruimte in de
Buitenveldertgroep. De veiligheid en laagdrempeligheid, die de mogelijkheid tot anonimiteit
biedt, is een belangrijke voorwaarde voor degenen die de groep bezoeken, in het begin vaak
met grote schroom, in grote onzekerheid, en met een slecht zelfbeeld, vaak opgejaagd door de
oordelen/vooroordelen van zichzelf en/of omgeving, kwetsbaar door verslavingsgevoeligheid
en het controleverlies dat daarvan het gevolg is, alsmede de uitwerking op lichaam en geest
van de verslaving zelf.
Verslavingsgevoeligheid kent vele verklaringen, zoals blijkt uit het feit dat er in het
wetenschappelijk onderzoek naar verslaving verschillende verklaringsmodellen ontstonden:
1.het morele model dat de verslaafde veroordeelt als een slappeling met karakterzwakte die
neigt tot criminaliteit, en hem slechts strafrechtelijk wil aanpakken
2.het farmacologische model dat verslaving wil terugdringen door de middelen zelf terug te
dringen, omdat die als hoofdoorzaak van de verslaving worden gezien
3.het psychiatrische model dat de patiënt door psychiatrische behandeling wil helpen
genezen of stabiliseren
4.het sociale model waarin men de sociale omstandigheden van de verslaafde bestudeert en
wil veranderen
5.het medische model dat verslaving ziet als een chronische ziekte, en dus abstinentie als
enige weg naar een gezonde balans, waarin de verslavingsgevoelige dan, ondanks die
gevoeligheid, zelfredzaam en zinvol kan leven, en zelfs dankzij die algemene gevoeligheid
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zichzelf en de samenleving zeer van nut kan zijn, mits hij zichzelf doorheeft mét de
bijzondere eigenschappen die hij heeft
6.het gedragstherapeutische model dat (zelf)destructieve negatieve automatische gedachten
en schema’s (diepgewortelde overtuigingen die niet stroken met de realiteit van nu) wil
onderzoeken, ‘uitdagen’ en vervangen door rationele, helpende gedachten en gedragingen om
tot herstel te komen, omdat de negatieve gedachten, gevoelens en gedragingen mede aan een
verslaving ten grondslag kunnen liggen, en door de verslaving enorm worden versterkt: dit
model werkt met diverse vormen van therapie, individueel of in een groep, ambulant of
klinisch: cognitieve gedragstherapie, schematherapie, psychomotorische therapie, imagening,
rescripting, mindfulness, et cetera
7.het hersenziektemodel dat de verslavingsgevoeligheid en de effecten van de verslaving in
de hersenen onderzoekt, en d.m.v. medicatie en deep brain stimulation een oplossing tracht te
vinden voor de aandoening
8.het aanvaardingsmodel dat bij de meest ernstige gevallen ervan uit gaat dat er slechts
‘harm reduction’ mogelijk is, en geen verbetering of genezing meer
9.het biopsychosociaal model, last but not least, dat een combinatie van medicatie,
psychotherapie, en een verbetering van de sociale omstandigheden hanteert, waarbij allerlei
trajecten en maatregelen van verschillende intensiteit worden getroffen. Dit laatste model is
het meest breed geaccepteerd en toegepast in de Nederlandse verslavingszorg.
Het biopsychosociaal model biedt ruimte alle acht andere modellen op verschillende manieren
en met verschillende ‘weging’ te integreren, wat in de praktijk dan ook gebeurt.
Door nieuwe kennis en inzichten kunnen verslavingsproblemen beter worden aangepakt; dat
gebeurt zowel door goede samenwerking tussen wetenschappers, behandelaars en managers in
de verslavingszorg, als door een steeds sterkere cliëntenparticipatie.
Ook (ex)cliënten van klinieken die de Buitenveldertgroepen bezoeken, zijn steeds vaker actief
in verslavingszorg, door het geven van voorlichtingen, het bezoeken van bijeenkomsten over
ervaringsdeskundigheid, het volgen van cursussen daarover, bij zowel GGZ-instellingen als
verslavingszorginstellingen, en door te werken als vrijwillig of betaald ervaringswerker en/of
professional in de zorg. In de Buitenveldertgroepen is ruimte voor ieders persoonlijke visie op
de (achtergrond van) verslaving, omdat ieders beleving daarvan door de eigen ervaring uniek
is. Het onderzoeken van mogelijke ‘redenen’ waarom je verslaafd bent geraakt kan overigens
zowel leiden tot grondig zelfonderzoek, als tot allerhande smoesjes om niet het feit van de
feitelijke concrete verslavingsgevoeligheid te onderkennen, de realiteit van de verslaving en
haar gevolgen. De groepsgesprekken in de Buitenveldertgroep richten zich op een nuchter in
het hier en nu zijn, op het onder ogen zien van jezelf, je gevoeligheden en je dwangmatige
neigingen, zodat je zelf met hulp van het kader van het groepsgesprek een manier ontwikkelt
om jezelf los te maken van de verslaving, en in vrijheid kunt verder te leven.
Nogmaals: we vinden het nodig hier zo uitgebreid aandacht te vragen voor de achterliggende
factoren van verslaving en verslavingsgevoeligheid in de hoop dat duidelijk wordt dat het gaat
om een groep lotgenoten die zich kenmerkt door een vaak zeer grote kwetsbaarheid.
Niet alleen wegens de schaamte en schuldgevoelens die het controleverlies veroorzaakt, maar
ook door de ondervonden schade door de verslaafde, maar in niet mindere mate door zijn/haar
omgeving, en door de vele oordelen, vooroordelen en soms veroordelingen (moreel, sociaal,
of strafrechtelijk) die nogal eens het gevolg zijn van een verslavingsperiode. En dan is er vaak
ook nog het algemeen gebruikelijke stigma aangaande verslaving, dat in de verslaving en het
herstel daarvan kan leiden tot het ontwikkelen van zelfstigma. En zelfs zonder stigmatisering
in de omgeving blijven mensen soms in zelfstigma steken, en zo hun verdere herstel, groei en
ontwikkeling onbewust belemmeren. Of ze blijven hun werkelijkheid groter maken dan die is,
of maken een nieuwe rol, bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige groter dan die in feite echt is.
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Maar achter elke verslaving schuilt een mens, niet de stereotype ‘verslaafde’, maar een mens
met verslavingsgevoeligheid. Een kwetsbare, gekwetste, onzekere, boze, angstige, zoekende,
vaak verwonde, zich onmachtig voelende, mentaal en/of fysiek zieke mens, die herstellende is
van de verslaving. Pas na enige tijd ontstaat meer rust, kracht, stabiliteit, en van daaruit eigen
regie, zelfredzaamheid, realiteitszin, en relativeringsvermogen. Het is dus zeer belangrijk een
Buitenveldertgroep anoniem te kunnen bezoeken, om daar in alle rust, met wederzijds respect,
gewaarborgd door gespreksregels, met groeiend zelfrespect, veilig te kunnen werken aan het
vinden van een eigen stabiele manier van leven, mét de verslavingsgevoeligheid, en zichzelf
steeds weer te (laten) herinneren aan de benodigde alertheid daarop.
Onderhoud aan huis, fiets, auto en lichaam wordt normaal gevonden, maar aan onderhoud van
de mentale toestand wordt vaak minder aandacht besteedt – en dat kan een (ex)verslaafde zich
nou juist niet permitteren, want recidive is daarvan dikwijls het gevolg.
Omdat de tijdgeest sterk gericht is op de cijfermatige ‘effectiviteit van een product’ willen wij
er op wijzen, dat veel ‘resultaten’ van het product ‘zelfhelp’ de (meestal anonieme) mensen
zijn die ieder op eigen wijze met hun verslavingsgevoeligheid hebben leren leven, zónder zich
(opnieuw) in verslaving te begeven. Mensen die een nieuwe levensstijl, en vaak ook een totaal
nieuw leven hebben opgebouwd, of daarmee druk doende zijn, met vallen en opstaan, vaak op
de rokende puinhopen van het verleden. De effectiviteit van zelfhelp toont zich in stilte: door
het achterwege blijven van nieuwe hulpvragen en overlast (wat naast menselijk leed ook vaak
zeer hoge maatschappelijke kosten met zich mee brengt via de verschillende geldstromen,
zoals uitkeringen, schuldhulpverlening, Wmo, zorgverzekeraars, AWBZ, justitie/reclassering,
projectgelden). De effectiviteit toont zich door het nazorg verlenende en (recidive-) preventie
verlenende effect van de Buitenveldertgroepen in de diverse regio’s in het land. En niet in de
laatste plaats toont het effect zich in brede maatschappelijke zin doordat mensen dankzij de
bezoeken aan de groepen stabiel kunnen blijven en zich ontwikkelen tot gelukkige mensen.
De mensen die de groepen hebben bezocht of nog steeds bezoeken en een nieuw leven hebben
opgebouwd zijn hiertoe echter nu juist in staat doordat ze deze gelegenheid hebben gekregen
en krijgen, eventueel na en/of naast een ambulante of nog meer intensieve behandeling in een
kliniek, in alle vrijheid en anonimiteit, geheel op eigen initiatief, soms jarenlang.
Een zelfhelpgroep waarin zij zich kunnen uitspreken over hun worstelingen met de verslaving
of verslavingsgevoeligheid, en waar zij hun geluk en successen in een nieuw, bevrijd leven
kunnen delen, maar ook de uitdagingen die een leven zonder verslaving met zich meebrengt.
In de Buitenveldertgroep worden ze gevoed, door de verhalen van anderen die vertellen over
hun persoonlijke ervaringen op hun pad van herstel, op hun weg naar een nieuw, creatief en
productief leven, en onderhoud van alertheid op hun eigen (verslavings)gevoeligheid.
Dergelijke individuele ontwikkelingen zijn niet altijd eenvoudig in cijfers uit te drukken, maar
wij geven een zo helder mogelijk beeld van de activiteiten van de Buitenveldertgroepen in de
verschillende regio’s op basis van de gegevens die wij krijgen van individuele bezoekers van
de Buitenveldertgroepen vanuit het hele land. In gedachte houdend het feit dat veel mensen op
persoonlijke titel allerlei initiatieven en werkzaamheden ontplooien waarover zij natuurlijk
niet verplicht zijn ons op de hoogte te houden, en dit dan ook soms niet doen omdat ze dat als
aantasting van hun privacy, individuele vrijheid en autonomie ervaren.
We geven daarnaast ook een zo helder mogelijk beeld van de bestuurlijke en organisatorische
activiteiten van SZN, bestuursleden en dagelijks bestuur. Al deze mensen, de ‘producten van
zelfhelp’, zijn actief op allerlei verschillende terreinen en op allerlei verschillende manieren
(afhankelijk van wat er voor hen, en in hun regio mogelijk is).
Ze werken aan het welzijn van mensen met verslavingsproblemen door stimuleren van herstel,
zelfredzaamheid, door zelfhelpactiviteiten. Maar daarnaast begeven zij zich ook op diverse
andere terreinen van de samenleving, zowel als vrijwilliger, als professioneel.
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Het valt voor ons als Stichting die bestuurd wordt door uitsluitend vrijwilligers (deels zelf nog
herstellende van een dikwijls zeer heftige verslavingsperiode, en ieder geval altijd alert op een
juiste balans, wat nu precies essentieel onderdeel is van onze groepsbijeenkomsten) niet altijd
mee om in activiteitenverslagen alle activiteiten, van alle deelnemers, in alle groepen per
individuele afspraak weer te geven.
Het is de bedoeling dat onze activiteiten bijdragen aan zelfredzaamheid en het eigen initiatief
van onze groepsdeelnemers, waarbij een al te zeer gecentraliseerde/opgelegde verslaglegging
hun activiteiten zou belemmeren en hen zou kunnen demotiveren in plaats van motiveren.
Het is ook dit jaar echter toch weer goed gelukt de activiteitenverslagen van de verschillende
groepen nader te specificeren, door de soms zeer uitgebreide, regelmatige en gedetailleerde
verslagen van vaak zeer hoog niveau die door de verschillende kartrekkers, gespreksleiders en
contactpersonen van de groepen werden geschreven – waarvoor wederom dank!
Er zijn deels activiteiten die alle Buitenveldertgroepen ten goede komen, en daarom landelijk
worden georganiseerd, maar daarnaast vinden er tegelijkertijd vooral ook veel specifieke, op
de verschillende gemeenten toegespitste activiteiten plaats.
Dit geheel tezamen zorgt voor de nodige stabiliteit, consistentie in, en borgende begeleiding
van al die activiteiten, wat van groot belang is in een omgeving van (ex)verslaafden.
De wekelijkse bijeenkomsten duren ongeveer een tot anderhalf uur, soms wat langer.
Daarnaast organiseren sommige groepen nog extra sociale groepsactiviteiten voor degenen
die daar behoefte aan hebben, zoals een wandeling, fietstocht, bezoek aan een museum, een
etentje, een jaarlijkse ‘terugkomavond’, huishoudelijke vergaderingen over het reilen en
zeilen van de groep, en dergelijke.

Organisatie en samenstelling bestuur
Alle Buitenveldertgroepen, en de Stichting Zelfhelp Nederland (SZN) ter bevordering van de
Buitenveldertgroepen, zijn beiden geheel zelfgeorganiseerd door vrijwilligers.
Deze vrijwilligers zijn zonder uitzondering ervaringsdeskundigen die door eigen ondervinding
weten hoe sterk de dwingende kracht van controleverlies, dwangmatigheid, verslaving en van
verslavingsgevoeligheid kunnen zijn wanneer je daaraan ten prooi aan valt.
Zij weten echter óók dat het mogelijk is je uit die ijzeren houdgreep te ontworstelen, wanneer
je blijvend werkt aan je herstel, door de nieuwbouw van een geheel andere manier van leven
waarin je anders leert ervaren, voelen, denken en doen.
Dat is iets waar je elke dag mee bezig bent.
Die verandering van visie, houding en gedrag is een proces dat tijd en geduld vraagt.
De organisatiestructuur van de Buitenveldertgroepen, met een dagelijks bestuur van de SZN,
en een landelijk bestuur met vertegenwoordigers van alle Buitenveldertgroepen, is gebaseerd
op de samenstelling van alle zelfhelpgroepen en werkwijze van de groepsgesprekken op basis
van de gespreksregels.
Basiswaarden zijn: gelijkwaardigheid, ruimte en rust voor allen om zich uit te spreken, actieve
inbreng van allen in een mate die haalbaar is en past, ruimte voor autonomie, diversiteit en bij
het nemen van belangrijke landelijke bestuurlijke besluiten unanieme consensus na overleg.
SZN kent dus een ‘bottom-up’ structuur waarbij de vrijwilligers uit de groepen SZN dragen
middels het bestuur, en omgekeerd het dagelijks bestuur van SZN de groepen ondersteunt met
praktische zaken, die deels landelijk georganiseerd worden. SZN steunt het opzetten van de
Buitenvelderwerkgroepen waar mensen daartoe het initiatief nemen.
Ze helpt onderzoeken of een Buitenveldertgroep in een bepaalde plaats, en op een bepaalde
locatie, levensvatbaar is. Ze onderhoudt, waar nodig contacten met klinieken en gemeenten,
verzorgt publiciteit en informatiemateriaal, trainingen/intervisies of persoonlijke begeleiding
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aangaande voorlichtingen aan cliënten/medewerkers in klinieken, en zorgt voor alle andere
organisatorische ondersteuning die nodig is. Door gelijkwaardige uitwisseling/wisselwerking
tussen (startende) Buitenveldertgroepen, en hun samenwerkingsverband Stichting Zelfhelp
Nederland, kunnen vrijwilligers sociale en maatschappelijke vaardigheden (her)ontwikkelen,
waardoor zelfredzaamheid, eigen regie en autonomie worden bevorderd.
Activiteiten die voortvloeien uit het opstarten/ondersteunen van alle Buitenveldertgroepen
liggen bij de vrijwilligers van de groepen zelf, en de vrijwilligers in het dagelijks bestuur, dat
daartoe dagelijks meermalen contact met elkaar onderhoudt. Een paar keer per jaar komt het
landelijk bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers uit alle Buitenveldertgroepen, bijeen om
het reilen en zeilen van groepen te bespreken. In deze bijeenkomsten vindt veel uitwisseling
van ervaringen en informatie plaats, omdat het geen sine cure is een groep te ‘draaien’: op
kartrekkers, gespreksleiders en contactpersonen komt vaak veel af. Elke vergadering komt,
naast lopende zaken en nieuwe initiatieven, een thema ter sprake dat speelt in één of meerdere
groepen, zoals bijvoorbeeld: “Wat is de rol van de kartrekker, van de gespreksleider, van de
contactpersoon?”. In de praktijk blijkt het namelijk vaak behoorlijk ingewikkeld de balans te
blijven bewaren tussen zelfzorg, en de zorg voor en bezorgdheid over de soms nog zwaar
worstelende bezoekers, maar ook de zorg voor de groep als geheel.
De groepsdynamiek is niet zelden complex, en het handhaven van de gespreksregels dus heel
belangrijk, terwijl men toch ook niet rigide met elkaar wil en kan omgaan.
Deze subtiele balans in de omgang met elkaar speelt ook op het niveau van het bestuur en het
dagelijks bestuur van SZN. Steeds gaat onze zorg ernaar uit, zo als goed mogelijk met elkaar
om te gaan, ook als mensen soms uitzonderlijk gedrag vertonen, en samen te werken op basis
van gelijkwaardigheid. Dat lukt gelukkig vrijwel altijd goed tot zeer goed.
Vanuit gemeenten, verslavingszorg en GGZ krijgt het dagelijks bestuur regelmatig positieve
berichten over de groepen, doordat de bestuursleden, ‘kartrekkers’ en gespreksleiders van de
groepen hun werk zo ontzettend goed doen. Wij hebben daar als dagelijks bestuur heel erg
veel bewondering voor.
Ook afgelopen jaar waren er uitstekende vergaderingen/intervisies waarin het DB het bestuur
informeerde over lopende zaken en de leden van het bestuur elkaar informeerden, ervaringen
deelden en tips gaven. Er is weer heel veel ervaring gedeeld in een prettige sfeer. Veel zaken
die het dagelijks bestuur elke dag doet gebeuren in stilte op de achtergrond: de vele contacten
met gemeenten, verslavingszorg en andere instanties, en de administratie zijn niet van belang
voor bezoekers van de groepen die daar, zeker in eerste instantie, alleen komen om te werken
aan hun eigen herstel en ontwikkeling. De primaire functie van het DB is het faciliteren van
groepen en waar nodig ondersteunen van gespreksleiders. Het heeft voor groep A ook weinig
toegevoegde waarde steeds op de hoogte gebracht te worden, hoe en waarom het DB groep B
of C ondersteunt. Het gaat erom dat de groepsbijeenkomsten kunnen plaatsvinden, dat de
naamsbekendheid van zelfhelp toeneemt, en dat er nieuwe groepen gevormd kunnen worden
op locaties waar die vraag zich voor doet. En daar zijn we voortdurend mee bezig. Alle
Buitenveldertgroepen functioneren zoveel mogelijk volgens het principe van zelfredzaamheid,
als autonome groepen. Maar alle groepen werken bij alle wekelijkse groepsavonden op basis
van dezelfde gespreksregels en praktische spelregels voor een goed verloop.
Samenstelling bestuur 2021:
Dagelijks bestuur:
Voorzitter/secretaris/voorlichtingscoördinator: Derk,
Penningmeester: Martin, 2e Secretaris: Ynze
Bestuur:
Alkmaar: Pim
Amsterdam-Buitenveldert: Martin
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Amsterdam-Obrechtstraat: Derk
Assen: Pier
Den Haag: Henk
Drachten: Oscar
Enkhuizen: Ron
Goes: Karin
Groningen: Miranda
Haarlem: Barbara
Hoogeveen: André
Hoorn: Nico
Leeuwarden: Roel
Leiden: Ton
Nijmegen: Heidi
Terschelling: Tineke
Utrecht: Rik
IJmuiden: Marina
Adres: Pieter Calandlaan 317-319 1068 NH Amsterdam 020-4101025 info@zelfhelp.nl
Financiën
Met de accountant is regelmatig contact, en vindt indien nodig overleg plaats. Na afloop van
een kalenderjaar wordt de accountantsverklaring afgegeven aangaande de balans van dat jaar.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van het ordelijke, transparante, speciaal op de activiteiten van
de Stichting toegespitste boekhoudprogramma, dat elk jaar wordt verfijnd en uitgebreid. De
administratie is hierdoor toegespitst op specifieke inkomsten en uitgaven die de activiteiten
met zich mee brengen. Aan zorginstellingen en gemeenten vindt jaarlijks een rapportage en
verantwoording plaats.

Landelijke activiteiten
In dit deel worden landelijk georganiseerde activiteiten beschreven, die worden georganiseerd
door en voor alle Buitenveldertgroepen samen. Iedere Buitenveldertgroep is autonoom, en
organiseert wekelijkse groepsgesprekken op basis van de landelijk toegepaste gespreksregels.
In vrijwel iedere groep zitten vrijwilligers die voorlichtingen geven over zelfhelp aan cliënten
in plaatselijke en/of regionale verslavingszorg- en/of GGZ-instellingen en/of gastlessen aan
leerlingen en studenten (hoge)scholen en dergelijke. Informatiemateriaal zoals flyers, folders,
het boekje “Leidraad tot herstel”, visitekaartjes en promotiepennen die zij daarbij gebruiken
worden landelijk geproduceerd om kosten te besparen en uniformiteit te waarborgen. Ook
worden trainingen/intervisies voor het geven van de voorlichtingen landelijk georganiseerd.
Bestuursvergaderingen/intervisies, waarin vrijwilligers van alle Buitenveldertgroepen elkaar
ontmoeten, enthousiasmeren, de lopende gang van zaken en eventuele problemen bespreken
zijn uiteraard ook landelijk van aard.
Het is noodzakelijk in dit verband eerst aandacht te vragen voor de achterliggende factoren
van verslaving en verslavingsgevoeligheid zodat hopelijk duidelijk wordt dat het gaat om een
groep lotgenoten die zich kenmerkt door een vaak zeer grote kwetsbaarheid. Het is een ware
kunst van alle betrokken vrijwilligers om nieuwe groepen te starten, gaande te houden, en te
ondersteunen met landelijk gecoördineerde activiteiten.
In de Buitenveldertgroep komen mensen bij elkaar met als gemeenschappelijk kenmerk hun
worsteling met controleverlies. Doel van de groepsgesprekken is de deelnemers, in de vorm
van lotgenotencontact, op basis van heldere gespreksregels, de ruimte te bieden te leren leven
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op een gezonde manier met verslavingsgevoeligheid. Deze vorm van lotgenotencontact wordt
door de lotgenoten zelf georganiseerd: zelfregie, zelfredzaamheid, onafhankelijkheid, eigen
kracht en zelfstandigheid van de deelnemers wordt op deze manier voortdurend uitgedaagd en
gestimuleerd. Een groep beginnen, gespreksleider en contactpersoon zijn is vaak héél erg
spannend, voor iemand die onzeker is geworden door verslaving, en/of daarvoor al onzeker
was en daarvoor een ‘remedie’ zocht in verslaving. Ook omdat zowel het opzetten en gaande
houden van een groep behoorlijk wat vaardigheden kan vragen, gezien de diversiteit onder de
bezoekers en de dynamiek in de groep, en de contacten met de buitenwereld. Maar als iemand
die stappen durft te zetten leidt dat vaak tot het voorkomen van (verdere) maatschappelijke
schade:
● Door reflectie en zelfreflectie in de groep kan men verslaving, verslavingsgedrag en het
‘verslavings-denken’, dat de aanloop kan vormen tot een uitglijder, terugval, opleving van
de ziekte verslaving (c.q. recidive) verminderen/stoppen.
● Schade wordt voorkomen, beperkt, of weggenomen, voor zowel lotgenoot zelf als zijn/haar
omgeving, en daarmee dus ook de maatschappelijke schade die daaruit voortkomt.
● De groepsgesprekken bieden uitzicht op stabilisatie, herstel, en ontwikkeling van een ander
leven: rustig, constructief en creatief in plaats van gejaagd en (zelf)destructief.
● Herstel helpen bewerkstelligen, zoveel als mogelijk in elk individueel geval.
● ’Doorontwikkeling’: het zelf verder ontwikkelen van groei van zelfregie, eigen kracht,
autonomie, benutting van talenten, toename van handelsbekwaamheid, van gezonde
authenticiteit, en een vrije verdere ontwikkeling van het eigen leven op basis van eigen
bewuste keuzen en verantwoording.
Horden die in Buitenveldertlotgenotengroepen en in een eventueel noodzakelijke behandeling
genomen worden zijn: de fysieke en mentale toestand van de lotgenoot, de sociale situatie, de
‘weerstand’, schaamte, schuldgevoelens, de dwangmatigheid zelf, wat zich vaak manifesteert
als bijvoorbeeld ontkenning, verwarring, onzekerheid, blazen, ‘alles al weten’, achterdocht,
angst, uitputting, fantasie, liegen, wanhoop, woede.
De Buitenveldertgroep is een gespreksvorm die het nemen van die horden mogelijk maakt: ze
kan zowel toegepast worden tijdens als na een behandeling door professionele hulpverleners,
met wie overigens meestal zeer goed wordt samengewerkt ten behoeve van voorlichtingen in
klinieken.
Ook leidt deelname aan de groep soms tot een behandeltraject doordat iemand zelf ontdekt dat
dit nodig is: hiermee wordt extra schade door te lang uitblijvende behandeling voorkomen.
Zelforganiserende groepen zoals de Buitenveldertgroepen, waarin mensen zichzelf en elkaar
ondersteunen zijn belangrijke vormen waarmee, voor relatief weinig financiële middelen, ook
in toekomst de noodzakelijke ondersteuning gegeven kan worden. Onderlinge ondersteuning
door lotgenoten zoals (ex)verslaafden in Buitenveldertgroepen doen, past perfect in het Wmobeleid. Participatie, zelfredzaamheid en herstelgericht werken vanuit het steunsysteem van de
cliënt sluit naadloos aan bij de decentralisatie van diverse vormen van zorg, gepaard gaande
met bezuinigingen. De eerste Buitenveldertgroep was in 1982 haar tijd ver vooruit, omdat zij
toen al gebaseerd was op begrippen als het bevorderen van de eigen regie, zelfredzaamheid,
en het heuristisch bewandelen van het eigen herstelpad, gesteund, gestimuleerd, geïnspireerd
en geïnformeerd door verhalen, ervaringen en concrete (participatie)bewegingen van de
andere bezoekers. Met als credo: “De groep is het kader, maar je blijft zelf de chauffeur”.
De Buitenveldertgroepen zijn dus geheel georganiseerd door lotgenoten zelf.
Dat is in de eerste plaats belangrijk voor het opnieuw creëren en ondersteunen van het gevoel
van eigenwaarde, dat door een verslavingsperiode vrijwel altijd een enorme klap heeft gehad.
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In de tweede plaats versterkt het creëren van lotgenotencontact dat geheel door de lotgenoten
zelf is georganiseerd, en helemaal op eigen initiatief opgezet en bezocht door de bezoekers, de
onafhankelijkheid van zowel de groepen als de deelnemers, zodat de nadruk duidelijk ligt op
eigen kracht.
De naam zelfhelp is bewust ontwikkeld, om ons te onderscheiden van zelfhulp. Wij willen de
nadruk leggen op het feit dat ook een (ex)verslaafde mag leren, zoveel als mogelijk zichzelf te
helpen. Dit kan men van elkaar leren in een zelfhelpgroep.
Lotgenotencontact vanuit de zorg georganiseerd is duidelijk anders. Net als groepen die een
vastgelegd leefprogramma aanbieden, en/of een ‘spiritueel programma’. Het aanbod van deze
diverse vormen van lotgenotencontact is van groot belang, om zoveel mogelijk verslaafden te
bereiken, en alle typen mensen een plek te bieden waar zij hun levensstijl blijvend kunnen
verbeteren.
Laagdrempeligheid door de mogelijkheid de groep kosteloos en anoniem te bezoeken in een
ontspannen informele, maar veilige sfeer en bedding, zonder wachtlijst, intake of registratie is
van groot belang voor lotgenotencontact, zeker bij verslaafden.
Stichting Zelfhelp Nederland organiseert een aantal activiteiten op landelijk niveau, die aan
alle Buitenveldertgroepen in gelijke mate ten goede komen. Hier een overzicht:
● Enkele malen per jaar zijn er bestuursvergaderingen/intervisies waaraan afgevaardigden van
alle Buitenveldertgroepen deelnemen zodat alle zaken betreffende die groepen besproken en
aangepakt kunnen worden: zowel de landelijke activiteiten als de lokale activiteiten, maar ook
het interne functioneren van de groep, handhaving van de gespreksregels, begeleiding van de
gespreksleiders, en alles wat afgevaardigden verder inbrengen aangaande het functioneren van
de groep, bezoekers van de groep, voorlichtingen en dergelijke.
● In het kader van de samenwerking met zorginstellingen en gemeenten is ook afgelopen jaar
door vrijwilligers van groepen ongeveer 600 maal voorlichting gegeven aan cliënten in zorg.
Zij worden gewezen op de mogelijkheid zelfhulp/zelfhelpgroepen op eigen initiatief te gaan
bezoeken en krijgen uitleg over de werkwijze van de Buitenveldertgroepen. Ook wordt kort
verteld hoe en waarom de voorlichter zo’n groep is gaan bezoeken en wat dit voor hem/haar
heeft betekend en betekent.
Het betreft voorlichtingen aan cliënten op verschillende afdelingen (crisis, detox, diagnostiek,
rehabilitatie, dubbele diagnose, low/medium/high/intensive care, schematherapie zoals ISBA
(Intensieve Schematherapie Behandelafdeling bij Brijder Alkmaar), in deeltijdbehandeling,
intramuraal of ambulant, of in voltijdbehandeling en tijdens een opname.
● Voorlichtingen in de regio Amsterdam-Hoofddorp-Haarlem-Alkmaar-Texel worden lokaal
gecoördineerd door een voorlichtingscoördinator, die daarvoor de roosters maakt en voor die
voorlichtingen aanspreekpunt is, zowel voor vrijwilligers die de voorlichtingen geven als voor
medewerkers van de locaties waar de voorlichtingen plaatsvinden en voor de vrijwilligers van
andere typen zelfhulpgroepen waarmee wordt samengewerkt.
● In andere regio’s waar Buitenveldertgroepen zijn, worden de voorlichtingen gegeven in de
klinieken in die regio’s. De vrijwilligers van die groepen organiseren die voorlichtingen zelf.
Zij onderhouden contact met ambulante behandellocaties en/of klinieken in Assen, Drachten,
Eelde, Groningen, Heerenveen, Hoogeveen, Leeuwarden van VNN (Verslavingszorg Noord
Nederland), in Den Haag van Trubendorffer, Brijder/Parnassia, in Enkhuizen en Hoorn met
Brijder Verslavingszorg en in Zeeland van Emergis Verslavingszorg. Deze vrijwilligers geven
voorlichtingen in diverse afdelingen van de klinieken.
● Ook is op scholen en Hogescholen in het hele land meegewerkt aan workshops, interviews,
en gastlessen in het kader van lessen verslavingszorg. Onder meer bij Hogeschool Inholland,
Hogeschool van Amsterdam, Windesheim, NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool, Friesland
College, ROC Friese Poort, Marne College Bolsward, RSG Enkhuizen
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● Naar behoefte is er een intervisie/training in het geven van voorlichtingen en presentaties in
Amsterdam. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn, bijvoorbeeld: omgaan met
weerstand, communicatie, ambivalentie in besluitvormingsprocessen (‘Stages of change’model), de verslavingscirkel, presentatie, betekenis en kenmerken van de Buitenveldertgroep,
de gespreksregels, verschillen tussen behandeling, nazorggroepen en Buitenveldertgroepen,
de kracht van ‘het Buitenveldertgevoel’, “Wat gaat goed wat kan beter in de voorlichting”. In
deze intervisies worden tevens de laatste ontwikkelingen besproken, ervaringen uitgewisseld,
incidenten aangepakt nieuwe ideeën besproken en klaargemaakt voor concrete implementatie.
Nieuwe vrijwilligers lopen waar mogelijk stage bij ervaren vrijwilligers, om op die manier het
geven van voorlichtingen, workshops en presentaties te leren.
● Er worden door bestuursleden presentaties gegeven aan medewerkers in de verslavingszorg,
en er is overleg met klinieken over de mogelijkheden cliënten te verwijzen naar zelfhelp, en
zelfhelp in klinieken te introduceren in de vorm van voorlichtingen, en introductie van het
fenomeen zelfhelp. Ook zijn er vaak individuele contacten met cliënten.
● Serieuze initiatieven tot de oprichting van nieuwe groepen ondersteunen en stimuleren we.
● Een aantal bezoekers van Buitenveldertgroepen zijn actief in onder meer cliëntenraden,
Wmo-platformen, klankbordgroepen, en andere overlegstructuren waar ervaringskennis nodig
is, en ze geven cursussen als WMEE (Werken Met Eigen Ervaring), WMEE in de Praktijk,
WRAP (Wellness Recovery Action Plan). Ervaringskennis wordt steeds meer gezien als de
“derde kennisbron”, naast wetenschappelijke en professionele kennis. De ervaringskennis van
(ex)cliënten wordt steeds meer benut binnen de behandeling als onderdeel van herstel, die
empowerment onder cliënten moet stimuleren.
● Publiciteit:
• In diverse lokale media is deze advertentie regelmatig geplaatst:
“ CONTROLE KWIJT?”
Alcohol, drugs, gokken, roken etc.
Zelfhelpgroep Buitenveldert 0800-0200596 (gratis landelijk nummer)
(en/of een telefoonnummer van een contactpersoon in de groep) www.zelfhelp.nl
• Er zijn advertenties geplaatst in regionale edities van de Gezondheidszorgwijzer.
• Er verschenen in lokale media artikelen over de plaatselijke Buitenveldertgroep.
• ‘Zelfhelp’ is ook te vinden op YouTube waar vijf korte filmpjes over verslaving staan die
zijn gemaakt i.s.m. een amateurtoneelvereniging en een professionele producent/regisseur. Zo
willen we onze naamsbekendheid ook via dit medium vergroten en mensen stimuleren eens
goed te kijken naar hun gebruik van middelen zoals alcohol, drugs en tabak en hun gedrag ten
aanzien van voor velen verslavende bezigheden zoals gamen en gokken. Inmiddels hebben
22.800 mensen onze filmpjes bekeken. Kijk op YouTube en zoek naar ‘zelfhelp’.
• Op Facebook zijn diverse besloten groepen actief, net als op WhatsApp.
• Ook op Twitter is Zelfhelp te vinden.
• Er is een interactieve DVD beschikbaar met als titel: “Controle kwijt?”
Op deze DVD zijn de volgende onderwerpen te bekijken:
-Flitsen uit een Groepsgesprek
-Vier deelnemers over “stoppen” en “gestopt blijven” en over de Groep
-De Buitenveldert “Tafelmanieren” (tegenwoordig gespreksregels genoemd)
• Bij het Secretariaat te Amsterdam zijn de volgende informatiematerialen te verkrijgen:
-Folders en flyers met informatie over hoe de groepsavonden verlopen en waar ze zijn.
-Een ‘Leidraad tot Herstel’: een uitstekende informatiebron om wat meer te weten te komen
over de werkwijze van de Buitenveldertgroepen, en wat deze methode kan betekenen voor
iemand die herstellende is van een verslavingsperiode.
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-Informatie voor (verslavings)zorginstellingen en andere vormen van zorgverlening waar
mensen in behandeling zijn met controleproblemen.
-De website www.zelfhelp.nl geeft informatie over alle huidige groepsbijeenkomsten, over de
gespreksregels, ervaringen van deelnemers, enzovoorts. Ook is er gelegenheid tot het stellen
van vragen op een vragenformulier, en het opnemen van mailcontact: info@zelfhelp.nl
• Vragen die binnen komen via het gratis telefoonnummer 0800 - 0200 596, en via mail
(info@zelfhelp.nl) of via het vragenformulier op de website worden dagelijks beantwoord.
• Er wordt zorg gedragen voor updates van de website wanneer dat nodig is.
• Zowel op te richten als net opgerichte en langer bestaande groepen krijgen, zoveel als nodig
en mogelijk, is begeleiding vanuit dagelijks bestuur, bestuur en groepsleden van naburige
groepen. De groepen kunnen bij elkaar en bij de landelijke organisatie altijd aankloppen voor
advies en bijstand, waar ze dat nodig hebben. Solidariteit is het motto.
• Het dagelijks bestuur stelt zich ten doel de drempel tot de zojuist besproken ondersteuning
steeds zo laag mogelijk te houden.

Activiteitenverslagen 2021 Buitenveldertgroepen
In dit gedeelte van dit landelijk verslag staan de specifieke activiteiten van alle afzonderlijke
autonome Buitenveldertgroepen.
Bij het beschrijven van de activiteiten van een Buitenveldertgroep dienen wij, als Stichting
Zelfhelp Nederland ter bevordering van de Buitenveldertgroepen, rekening te houden met een
aantal zaken.
In de eerste plaats zijn de deelnemers vrij om te kiezen voor anonieme bezoeken aan de groep.
Dit is noodzakelijk wegens het nog steeds breed heersende taboe op het verlies van controle,
middelenafhankelijkheid, dwangmatig gedrag en verslaving.
Deelnemers moeten geheel op eigen initiatief en in volkomen vrijheid kunnen werken aan een
leven mét hun verslavingsgevoeligheid, zónder aan een verslaving ten prooi te vallen – en zij
moeten daarbij zelf kunnen kiezen aan wie zij buiten de groep bekend maken dat zij worstelen
met controleverlies en verslavingsgevoeligheid. Ontbreken van de mogelijkheid tot anonieme
deelname zou een zeer belangrijke bron van veiligheid wegnemen. Wij kunnen en willen als
SZN dus op geen enkele wijze eisen van de groepen, dat er geregistreerd wordt wie er komt,
langs welke weg de instroom plaatsvindt, en/of mensen gaan ‘monitoren’ tijdens, of nadat zij
de groep bezocht hebben. Op vrijwillige basis zijn echter wel een aantal van de bezoekers van
verschillende groepen bereid informatie daarover te verstrekken, die wij dan geanonimiseerd
weergeven. Uiteraard houdt de gespreksleider en houden de groepsleden ook onderling wel
vaak, met wederzijds goedvinden en op eigen initiatief, contact met elkaar en houden zo bij
zichzelf en elkaar de vinger aan de pols. Dergelijke privécontacten kunnen wij uiteraard niet
verstoren door enige vorm van registratie. Anonimiteit is dus nadrukkelijk essentieel voor de
veiligheid in en van de Buitenveldertgroepen en van de groepsgesprekken, maar ook voor de
ruimte voor het eigen herstel van de verslaving, en bevrijding van het stigma en zelfstigma dat
een verslavingsperiode vaak met zich mee brengt.
Een duidelijke en vaste structuur in het groepsgesprek op basis van de gespreksregels draagt
zorg voor de zo sterk benodigde rust in de groepen en biedt houvast aan de bezoekers van en
vrijwilligers in de groepen. We moeten niet vergeten dat verslavingsgevoeligheid, impulsief
gedrag en kwetsbaarheid veel overeenkomsten hebben.
In de tweede plaats herhalen veel activiteiten zich door de jaren heen:
● Groepsgesprekken op basis van onze gespreksregels; een methode die al vele jaren voor
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velen haar diensten heeft bewezen en die wij gezamenlijk in het landelijk bestuur aanpassen
aan de tijdsgeest waar dat nodig gevonden wordt door de vertegenwoordigers van de
groepen in dat bestuur (op basis van tweederde meerderheid, maar het liefst unaniem in
consensus, wat tot op heden gelukkig in goed overleg steeds gelukt is).
● De voorlichtingen aan cliënten van de verslavingszorg.
● De trainingen/intervisies/overleggen/stages voor en over die voorlichtingen.
● Regelmatig overleg tussen Buitenveldertgroepen en hun gespreksleiders.
● Presentaties aan medewerkers verslavingszorg.
● De medewerking aan workshops, gastlessen en dergelijke projecten op (Hoge)scholen.
● Overleg met cliëntenraden in verslavingszorg en GGZ, gemeenten, maatschappelijk werk,
en andere organisaties en platformen waarmee verbinding wederzijds belangrijk is.
● Het informatiemateriaal: flyers, folders, Leidraad tot herstel, promotiepennen.
● De publiciteit, de website, de jaarbijeenkomsten en de nieuwsbrief.
Al deze activiteiten hebben door de jaren heen vrijwel dezelfde structuur maar de deelnemers
zijn telkens (deels) nieuw, wegens de doorstroming in de groepen.
In de derde plaats functioneren alle Buitenveldertgroepen autonoom, onder de voorwaarde dat
zij werken volgens onze gespreksregels en praktische regels, zoals overeengekomen door alle
Buitenveldertgroepen gezamenlijk, bij vertegenwoordiging in het landelijk bestuur. Zowel de
anonimiteit, de doorstroming, als de autonomie van de Buitenveldertgroepen passen overigens
nadrukkelijk de Wmo die steeds meer gericht is op en werkt vanuit de visie dat waar mogelijk
eigen kracht, netwerkversterking en ondersteuning in eigen kring worden aangesproken.

Activiteitenverslag 2021 Buitenveldertgroep Alkmaar
Begin 2021 heeft de Buitenveldertgroep Alkmaar, zoals gedeeltelijk beschreven in het verslag 2020, te
maken gehad met een corona-uitbraak. Korte tijd was het daardoor noodzakelijk alle contacten te
beperken tot telefonische en online contacten, en/of ontmoetingen van twee of drie mensen in de
buitenlucht wanneer ze niet (meer) in quarantaine hoefden. Hoewel al dergelijke alternatieven voor
zowel gespreksleiders als de deelnemers in Alkmaar duidelijk niet de voorkeur hebben, is het goed dat
dit kan in geval van nood, als het écht niet anders kan. Maar het liefst komt men als groep echt fysiek
bij elkaar om elkaar live in de ogen te kunnen kijken en ervaren. Dat is toch een totaal andere beleving
en dat heeft voor deelnemers grote meerwaarde. Daarom is zo snel als mogelijk weer ingezet op live
bijeenkomsten op locatie, wat binnen een paar weken weer mogelijk was, tot grote vreugde van alle
deelnemers. In de tussentijd is er, naast de zojuist genoemde vormen van contact, ook gebruik gemaakt
van Zoom voor een groepsgesprek, maar dat vonden de meeste deelnemers een mindere ervaring dan
de wekelijkse live groepsgesprekken op locatie. Toch zijn we voor de mensen die dat wél bevalt de
mogelijkheid van het wekelijks online groepsgesprek gaan handhaven, zodat mensen altijd de keuze
hebben aan welke vorm ze willen deelnemen. Gelukkig ging het na de corona-uitbraak met de vaste
vrijwilliger, die zelf ook een Covid-besmetting opliep, al snel weer goed, ondanks een andere fysieke
kwetsbaarheid, en hij heeft, net als de andere deelnemers van de Buitenveldertgroep Alkmaar die
helaas besmet raakten, corona goed doorstaan. Hij had vooral last van spier- en gewrichtspijn en was
snel moe. Onze vrijwilliger was er overigens wel zélf als eerste bij: omdat hij zich niet lekker voelde
heeft hij zich direct bij de huisarts en GGD gemeld, werd getest en bleek inderdaad positief. Heel
zorgzaam en verantwoord gedrag naar gezin en groep dus. Zo heeft hij voorkomen dat de uitbraak nog
groter kon worden. Helaas heeft hij zijn partner toch besmet ondanks dat hij direct in quarantaine is
gegaan op zolder. Verlies van smaak en geur was een lastig effect van corona, maar ze zijn meteen aan
de slag gegaan de zintuigen na corona weer wakker te maken, door steeds nadrukkelijk duidelijke en
uitgesproken geuren en smaken aan te bieden aan neus en mond. Een soort geur- en smaaktherapie die
goed werkte. Ongeveer een derde van de bezoekers aan het groepsgesprek, op de avond dat er achteraf
een besmetting bleek te zijn, raakten ook besmet: dat toont maar weer eens aan hoe snel het kan gaan.
Eén van de deelnemers van de groep heeft het helaas wel héél benauwd gehad, maar heeft het gelukkig
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toch thuis gered en hoefde niet opgenomen te worden in het ziekenhuis. Een andere deelnemer heeft
COPD en astma was begrijpelijkerwijs heel erg bang voor corona, maar bij hem vielen de klachten
gelukkig juist mee. Andere, vooral jongere deelnemers gaven aan helemaal geen klachten te hebben
gehad. Zo bleek hoe grillig het virus is. Overigens zijn deelnemers van Buitenveldertgroep Alkmaar,
doordat ze goed in herstel zijn en blijven, over het algemeen in veel betere gezondheid dan toen ze nog
in verslaving zaten, of last hadden van terugvallen: dat heeft vast en zeker ook bijgedragen aan het
snelle en voorspoedige herstel van corona. In de kliniek zelf was dus, zoals eerder aangegeven, ook
een uitbraak, waardoor die op last van de GGD een heel weekend in lockdown en quarantaine moest:
niemand mocht erin of eruit. Een heftige ervaring voor alle cliënten: de totale isolatie en de strenge
maatregelen. Achteraf zijn er wel vermoedens hoe deze uitbraak is begonnen: door een partner van een
bezoeker die, ondanks wat ziekteverschijnselen, zich niet ziek mocht melden van de werkgever. Zo
bleek maar weer eens hoe onverantwoord het kan zijn wanneer een werkgever werknemers op die
manier onder druk zet in plaats van voor het collectief te zorgen en verantwoordelijkheid te nemen.
Zoals bekend zijn er best veel mensen die tóch doorwerken als ze eigenlijk niet lekker zijn (hoesten,
niezen, verhoging) onder het motto "doorgaan en niet zeuren", wat natuurlijk niet slim is. Maar vaak
ook worden ze onder druk gezet door werkgevers 'gewoon' te komen werken.
De vrijwilliger vertelde begin 2021 enthousiast dat er veel jonge mensen in de Buitenveldertgroep in
Alkmaar zitten, in de leeftijdscategorie van 20-35 jaar. Hij is zó blij dat die mensen na hun verslaving
goed in herstel blijven en weer gaan studeren en werken omdat ze de verslaving onder controle hebben
- dat is natuurlijk inderdaad een heel mooi resultaat zeker voor hen, want deze mensen hebben nog een
heel leven voor zich. Hij vertelde ook dat deelnemers de Buitenveldertgroep Alkmaar erg belangrijk
vinden voor hun (verdere) herstel en groei, en om in herstel te blijven. De kern van de groep bestaat uit
ongeveer 15 personen. Daarnaast heeft de gespreksleider en vrijwilliger nog regelmatig telefonisch
contact met mensen die de groep ooit regelmatig bezochten, en nu nog af en toe eens langskomen –
uiteraard verschilt dat per persoon. In de coronaperiode is er voortdurend goed op gelet dat mensen
anderhalve meter afstand hielden. Door de zeer grote ruimte waar de groepsgesprekken plaatsvinden
was dat goed mogelijk. Hier nog wat voorbeelden van het herstel van een aantal deelnemers:
-61 jaar, 6 jaar bij de groep, werkt weer
-39 jaar, 1 jaar bij de groep, huisvrouw
-32 jaar, 3 jaar bij de groep, helaas WIA
-49 jaar, 4 jaar bij de groep, werkt sinds 2 jaar weer fulltime
-59 jaar, 2 jaar bij de groep, werkt via uitzendbureau
-40 jaar, 2 ½ jaar bij de groep, werkt als sportinstructeur
-40 jaar, 4 jaar bij de groep, werkt weer sinds 2 jaar fulltime en is vader geworden
-73, 13 jaar bij de groep, gespreksleider
-70, 9 jaar bij de groep geweest, woont nu in Drenthe, maandelijks telefonisch contact. Ook met
anderen die kortere of langere tijd bij de groep zijn geweest heeft de gespreksleider en vrijwilliger van
de groep nog steeds af en toe telefonisch contact; omdat mensen aangeven daar behoefte aan te hebben
en om als vrijwilliger een vinger aan de pols te houden: je wil toch graag dat het goed blijft gaan met
de mensen met wie je zoveel gedeeld hebt en naar wie je hart uitgaat.
Door de voortdurende en soms sterk wisselende coronamaatregelen in 2021 hadden bezoekers van de
groep grote behoefte aan de groepsgesprekken en aan het contact met andere deelnemers om goed in
herstel te blijven. Ook vanuit de kliniek bleven in 2021 zowel medewerkers als cliënten belangstelling
hebben voor de Buitenveldertgroep, die bij beiden hoog staan aangeschreven. Alleen was het in 2021
door corona niet mogelijk met voorlichters de kliniek te betreden in verband met besmettingsgevaar.
Daarom zorgden medewerkers voor verschaffing van informatie over zelfhelp aan de cliënten en zodra
die contact met ons opnamen via mail/app, of telefonisch hielpen wij ze verder door meer informatie te
geven en zo de drempel tot deelname te verlagen, of door ze eerst via het bestaande contact te woord
te staan, zodat ze hun verhaal kwijt konden en onze ervaringen en tips konden horen/lezen. We hebben
wel ontdekt in de coronaperiode dat online peersupport ook van grote waarde kan zijn (zoals eerder in
dit verslag uitgebreid beschreven). Een medewerker van Brijder verwoordde het zo: “We vinden het
een heel goed idee dat een vrijwilliger van de Buitenveldertgroep weer zo snel als corona het toelaat
persoonlijk langskomt bij de nazorggroep om te vertellen wat zelfhelp inhoudt, hoe de groep werkt,
en wat het voor iemand zou kunnen betekenen bij zijn of haar herstel. Het idee is dat elke paar weken
weer iemand langskomt bij onze nazorggroep, om mensen te informeren over en enthousiast te maken

96

voor zelfhelpgroepen. We gaan weer regelmatig evalueren hoe dit gaat, zodat we het eventueel weer
kunnen aanpassen aan de behoefte van de cliënten zoals we dat altijd doen. We moeten alleen helaas
nog even afwachten wanneer we kunnen gaan starten hiermee gezien de coronamaatregelen: in de
kliniek hebben we momenteel nog steeds het strenge ziekenhuisbeleid om uitbraken te voorkomen.”
Maart 2022 geldt dat ziekenhuisbeleid helaas nog steeds; hopelijk zal dit veranderen per 23-03-22,
wanneer alle maatregelen worden opgeheven.
Gelukkig weten cliënten van de kliniek de Buitenveldertgroep Alkmaar toch heel goed te vinden door
de informatie die ze krijgen van medewerkers, en ook door de mond-tot-mondreclame tussen cliënten
onderling die tijdens en/of na de behandeling de groep bezoeken. Ondanks de beperkende maatregelen
wegens corona en het feit dat de groep in Alkmaar haar wekelijks groepsgesprek houdt in een ruimte
van de kliniek van Brijder waar de maatregelen wegens de kwetsbare cliënten extra nauwlettend en
versterkt werden doorgevoerd, konden de groepsgesprekken dankzij de niet aflatende inzet van de
vrijwilliger het grootste deel van 2021 dus tóch gewoon wekelijks plaatsvinden. Zo werd het aanbod
van het ondersteunen van mensen met een verslavingsproblematiek, door het organiseren van een
wekelijkse bijeenkomst voor de doelgroep zowel op locatie als online, ook in 2021 gewaarborgd. De
bijeenkomsten worden opgericht, ontwikkeld en onderhouden door mensen met verslavingservaring.
De vrijwilliger van de groep ging ook in 2021 steeds in overleg met medewerkers van Brijder om te
kijken wat er wél mogelijk was. Mede gezien de zeer grote ruimte waar de groep gebruik van mag
maken: de kantine van de kliniek met een groot aantal stoelen en tafels op een zeer ruim bemeten
oppervlakte. Uit dat overleg ontstond deze oplossing: bezoekers van de groep konden ook in 2021 via
een achteringang, gescheiden van de verblijven van cliënten, de ruimte bereiken en na afloop van het
groepsgesprek verlaten. Na afloop werden alle tafels gepoetst door de vrijwilligers, evenals het enige
toilet waar de bezoekers gebruik van mochten maken. Op die manier werden de bezoekers van de
Buitenveldertgroep Alkmaar strikt gescheiden gehouden van de cliënten in de kliniek om een uitbraak
van covid-19 daar te voorkomen. Hoewel dat dus niet helemaal gelukt is gezien de ene uitbraak in
2021. Tijdens de groepsgesprekken in de ruimte gaven bezoekers elkaar uiteraard geen hand en ook
hielden zij anderhalve meter afstand tot elkaar, hoezeer dat ook allemaal onnatuurlijk bleef aanvoelen
en voor velen een duidelijk gemis aan spontaniteit met zich meebracht. De mogelijkheid geheel 2021
ondanks de omstandigheden tóch fysiek bij elkaar te mogen komen, afgezien van een paar weken na
de uitbraak, werd ervaren als een voorrecht. Want elkaar live in de ogen kunnen kijken zonder dat daar
een camera en scherm tussen zit, geeft grote meerwaarde aan het contact, net zoals het kunnen lezen
van elkaars lichaamstaal, dat bij ‘pratende hoofden via Zoom’ ook enorm beperkt wordt.
Behalve de onderwerpen in de groepsgesprekken die specifiek gingen over corona en de maatregelen
en invloed daarvan op het dagelijks leven en herstel van de deelnemers (zie eerder in dit verslag op de
pagina’s 6 en 51), zijn in 2021 in Alkmaar ook weer andere onderwerpen aan de orde geweest, zoals:
-Heb je je wel eens buitengesloten gevoeld? Hoe ga je daarmee om?
-Zingeving. Hoe zorg je ervoor dat je er invulling aan geeft?
-Tijdens gebruik had je een netwerk. Hoe bouw je een nieuw netwerk op nu je gestopt bent?
-Hoe ga je om met teleurstelling? Naar aanleiding van gemis aan spontaniteit tijdens corona.
-Hoe geef je een andere invulling aan je leven?
-Schaamte/schuldgevoelens. Schaam je je nog erg voor je gedrag?
-Aan wie vertel je het wel en aan wie vertel je het niet?
-Durf je al te erkennen dat je een verslaving hebt?
-Durf je al te zeggen dat je bijvoorbeeld een alcoholist bent?
-Hoe ga je om met negatieve gedachten? En lukt het je om die om te buigen?
-Het is essentieel voor je herstel om weer van jezelf te leren houden. Hoe doe jij dat?
-Je vertrouwde planning stond volledig in het teken van verslaving. Hoe krijg je nu weer structuur in
de dag, zónder verslaving?
Met vrijwel alle deelnemers aan de groepsgesprekken ging het gelukkig ook in 2021 ondanks corona
erg goed. Ze hebben werk en/of studeren weer. De contactpersoon en gespreksleider van de groep is
daar natuurlijk erg blij mee. Wanneer mensen, die hem hun nummer hebben toevertrouwd, een paar
keer niet naar de groepsgesprekken komen, zonder dat ze in de groep of aan hem vertellen waarom ze
er niet zijn, neemt hij telefonisch contact met ze op, zoals afgesproken op het moment dat ze hem hun
nummer gaven. Op die manier raken zij, die in stilte afwezig blijven, wat een teken van problemen,
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uitglijder of terugval kan zijn, niet uit beeld en wordt de drempel verlaagd om juist dan de groep weer
te bezoeken. Door dat regelmatige telefonische contact was ook de drempel laag tijdens corona met de
bezoekers die daar prijs op stelden of behoefte aan bleken te hebben, telefonisch in contact te blijven.
Die vorm van contact heeft overigens de duidelijk voorkeur bij gespreksleider en bezoekers, omdat je
elkaars stem hoort, waaraan zowel veel valt te beluisteren over iemands situatie en gemoedstoestand,
als veel valt te geven door begripvol stemgeluid. Ook hebben de groepsleden onderling contact, zowel
telefonisch als online en ‘in real life’. Dat alles zal er zeker aan hebben bijgedragen dat er ook in 2021
ondanks corona geen uitglijders en terugvallen hebben plaatsgevonden bij de deelnemers aan de
Buitenveldertgroep Alkmaar.
Voor de volledigheid en de historische context citeren we hier uit verslagen uit voorgaande jaren over
de Buitenveldertgroep Alkmaar:
Tijdens overleg van Buitenveldertgroepen op 10 juli 2020 in Amsterdam meldt de vrijwilliger van de
groep in Alkmaar: “Voor corona was het héél druk bij onze fysieke groepsgesprekken: we begonnen
2020 met meer dan 30 bezoekers waaronder ook een aantal oude bekenden die graag op deze manier
het nieuwe jaar wilden beginnen. Gelukkig was dat eenmalig want meer dan 30 bezoekers is teveel
voor de manier waarop wij met elkaar het groepsgesprek willen voeren, en daarbij iedere deelnemer
rustig aan bod laten komen. De eerste maanden van 2020 kwamen er ongeveer 20 deelnemers per
groepsgesprek. Daaronder ook mensen die niet elke week komen, dus het bereik van de groep is altijd
een stuk groter dan het aantal aanwezigen per groepsgesprek. Met rond de 20 bezoekers is het
groepsgesprek goed te doen, vooral als de meeste mensen al wat vertrouwd zijn met de werkwijze en
elkaar: dan krijg je echt hele mooie en diepgaande groepsgesprekken. Soms komt er ineens een
groepje van ongeveer vijf nieuwe bezoekers uit de kliniek. Dat geeft soms een beetje onrust of
onwennigheid, mede afhankelijk van de toestand van die nieuwelingen. Net uit gebruik op crisis of
detox zijn sommige mensen soms nog onrustig en/of verward, of hebben last van afkickverschijnselen
en/of medicatie. Maar dat wordt dan eigenlijk altijd goed opgevangen door de groep en door het
toepassen van onze gespreksregels, die de basis zijn voor structuur en rust in het groepsgesprek. Ik doe
dit vrijwilligerswerk nu al elf jaar en doe het nog steeds elke week met groot plezier. Voordat de groep
begint ga ik altijd even langs bij de dienstdoende medewerkers van de kliniek omdat ik moet melden
hoeveel mensen er zijn in verband met de voorschriften van de brandweer. Na afloop moet ik dan ook
weer afmelden en dan maak ik altijd een praatje met de medewerkers. Daardoor kennen alle
medewerkers me en blijft de Buitenveldertgroep ook altijd in beeld bij hen. Cliënten worden daardoor
allemaal gewezen op zowel onze wekelijkse aanwezigheid als op het belang van het uiten in een
lotgenotengroep c.q. herstelgroep als de onze, in plaats van je na behandeling weer terug te trekken uit
het proces van herstel, en contact met lotgenoten, of weer een beetje te gaan rommelen met je
hersteldoel en je gebruik. Bovendien: behandeling is altijd eindig. Daarna sta je weer buiten en sta je
er alleen voor als je geen groep als de onze bezoekt. Het geeft veel rust te uiten, en luisteren naar de
worstelingen en overwinningen van anderen, wetend dat je onze groepsgesprekken kunt bijwonen
zolang je dat nodig hebt en/of wil. De meeste bezoekers komen dan ook bij ons na en/of naast de
behandeling bij de Brijder. Maar soms ook bellen mensen die mijn nummer hebben gevonden via de
website doordat ze zelf op zoek zijn gegaan, zonder dat ze in behandeling zijn of waren.
Maart 2020 was daar ineens corona en waren de fysieke groepsgesprekken van de ene op de andere
week zonder vooraankondiging even niet meer mogelijk. Gelukkig is het al jaren mijn gewoonte om
deelnemers na een of twee bezoeken aan de groep te vragen of ze het goed vinden dat ik hun nummer
heb, omdat ik me bezorgd maak als ze niet meer komen zonder bericht en ik ze dan niet kan bereiken.
Door de diepgang van de groepsgesprekken raak je snel aan elkaar gehecht en ik vind het zowel voor
de deelnemers als voor mezelf belangrijk contact te kunnen houden als iemand zonder afmelding
ineens niet meer komt opdagen. Het kan namelijk zo zijn dat iemand het moeilijk heeft en zich
daardoor isoleert, of een terugval heeft en zich daarvoor schaamt en niet meer durft te komen.
Een belletje met oprechte interesse, zonder enige veroordeling maar juist vol begrip, doet dan heel
vaak wonderen. Mensen komen dan weer uit hun schulp vóórdat de ellende weer groter wordt. Maar
die nummers kwamen dus bij de plotselinge stop op de fysieke groepsgesprekken door de coronacrisis
óók goed van pas. In de eerste plaats omdat ik daardoor vrijwel iedereen op tijd kon melden dat het
groepsgesprek ineens niet meer door kon gaan, zodat men niet voor niets voor de deur zou staan en
teleurgesteld raken. Ik ben die eerste avond in maart 2020 wél gaan ‘posten’ voor de deur van de
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kliniek en heb een aantal mensen opgevangen waarvan ik geen nummer had en die dus toch kwamen.
In de tweede plaats heb ik daardoor in de periode dat er geen fysieke groepsgesprekken mogelijk
waren telefonisch contact kunnen houden met de bezoekers. Ik belde ze regelmatig en een aantal belde
zelf ook naar mij waardoor we goed in contact zijn gebleven. Ook onderling hielden een aantal
bezoekers contact met elkaar. Dat is echt heel belangrijk geweest voor het herstel van de bezoekers en
het voortbestaan van de groep. Ik heb steeds contact gehouden met Brijder, met name om te vragen of
en wanneer we weer gebruik zouden kunnen gaan maken van de groepsruimte en onder welke
voorwaarden, na de eerste lockdown. Door alle maatregelen en door de angst voor een corona uitbraak
in de kliniek was dat natuurlijk een heel proces. In het begin was het érg heftig mee te maken dat er
hélemaal geen bezoek meer bij de cliënten mocht komen. De kliniek was ineens een heuse vesting in
plaats van de uitnodigende en open situatie die er daarvoor heerste. Nieuwe cliënten moesten bij
binnenkomst eerst veertien dagen in quarantaine. Die periode was echt heel erg onprettig, onwezenlijk
en onmenselijk. Cliënten noemden de kliniek ‘een gevangenis’ in die tijd, en ik begrijp dat dit zo werd
ervaren net als in verpleeghuizen en op corona-afdelingen in ziekenhuizen. Ik vond het verschrikkelijk
voor de cliënten in de kliniek. Maar ik mocht op een gegeven moment wel af en toe weer een praten
met een medewerker om contact te houden en te vragen of en wanneer de groepsgesprekken weer
fysiek zouden kunnen plaatsvinden. Wat later ben ik weer langs geweest en na een tijdje hebben ze
een logistieke oplossing gevonden waardoor we als groep weer fysiek bij elkaar konden komen. Ik heb
nu een sleutel en via een zijdeur mogen bezoekers van de Buitenveldertgroep direct naar de
groepsruimte lopen (de rest van het gebouw mogen ze uiteraard niet in). We hebben ook één toilet tot
onze beschikking. We moeten na afloop schoonmaken met desinfectiemiddel. Dat was nog een hele
tour om aan te komen omdat het overal uitverkocht was, maar uiteindelijk vond ik het toevallig tijdens
een uitje op Texel bij de Albert Heijn in Den Burg. Voor cliënten in de kliniek schijnt het lastig te zijn
dat er alcohol in desinfectiemiddelen zit en die geur wat met hen doet. Maar ja, met zulke dingen
moeten we ook leren leven. Gelukkig is de groepsruimte heel groot en kunnen we, met inachtneming
van de anderhalve meter, met maximaal vijftien mensen daar zitten. Toen we de groepsgesprekken
weer fysiek konden houden was een deel van de vaste kern er meteen weer. Het was mooi om daarmee
een nieuw begin te maken! Cliënten van de kliniek mochten helaas niet komen tijdens de behandeling.
Pas als ze de kliniek uit zijn kunnen ze naar onze groep komen en daar wijzen de behandelaren hen
ook op. Het was erg fijn elkaar weer in levenden lijve te ontmoeten toen dat weer kon en iedereen zei
dat ze er echt héél erg naar uit hadden gekeken weer samen te zijn. Ik mis wel het lichamelijk contact,
zoals een hand geven of een schouderklopje, of even een arm om iemands schouder leggen wanneer
iemand het erg moeilijk heeft of verdrietig is. Ik vind het zó jammer dat dat nu niet kan. Als iemand
zijn verhaal vertelt en je ziet de tranen in iemands ogen opwellen wat is dan menselijker dan even een
arm om iemands schouder leggen? Ik moet me echt inhouden om dat niet te doen: ik vind dat erg
onmenselijk! Ik vind dat afstand houden heel onnatuurlijk en onprettig. Het remt spontaniteit en er
mist zo toch wat menselijke warmte die er normaal gesproken wel is in het contact in de groep. Maar
het is al heel fijn dat we elkaar weer live kunnen zien en in de ogen kijken. En ook de non verbale
communicatie is er weer: die is vaak nog meer veelzeggend dan de woorden die gesproken worden.
Fysiek bij elkaar zijn en elkaar aandacht geven en zichtbaar luisteren en meeleven – dat is allemaal
heel belangrijk.”
Het contact met hulpverleners en daarmee, indirect, met hun cliënten blijkt belangrijk voor de
naamsbekendheid van de groep en dus ook de toestroom van bezoekers. Het in beeld blijven is en
blijft nodig omdat zelfhelp niet in het behandelprotocol zit, waardoor een deel van de hulpverleners
cliënten vergeet te wijzen op deze mogelijkheid na en naast de behandeling.
Iemand vult aan tijdens de intervisie op 10 juli 2020: “Ik ben zelf bij een Buitenveldertgroep gekomen
puur door de oplettendheid van mijn behandelaar die me daarop wees: ik wist zelf helemaal niet dat
zoiets bestond en waar en hoe ik dat moest zoeken. Ik had wel eens vaag iets over de AA gehoord en
een karikatuur daarvan op TV gezien – maar dat hielp natuurlijk niet. Ik ben deze hulpverlener nog
steeds erg dankbaar dat ze eraan dacht om mij te wijzen op deze mogelijkheid omdat het bezoeken van
de groepsgesprekken in de Buitenveldertgroep voor mij de basis is geworden voor verder herstel nadat
de behandeling afgerond was. De beste manier om hulpverleners regelmatig te informeren over
aanwezigheid en werkwijze van zelfhelp is, naast de informele en persoonlijke contacten, een
klinische les of deskundigheidsbevordering bij de verslavingszorginstelling zelf. Informeer
medewerkers, laat ze vragen stellen, ga met ze in gesprek en deel meteen flyers en folders uit zodat ze
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die aan hun cliënten kunnen geven. En probeer dat regelmatig te herhalen. Aan een kwartiertje heb je
in principe al genoeg. De tijd is vaak beperkt, en het moet soms even snel tijdens een lunch,
bijvoorbeeld. Als je echt goed in gesprek wil gaan en rustig vragen wilt kunnen beantwoorden is meer
tijd wel prettig. Meestal vinden de medewerkers het ook oprecht heel interessant wanneer ze merken
dat het een goede aanvulling kan zijn na/naast een behandeling en van geheel eigen toegevoegde
waarde. Het is iets totaal anders dan behandeling, therapiegroep of nazorggroep. Maak daarbij
duidelijk wat het onderscheid is tussen onze werkwijze en die van andere zelfhulpgroepen. En vertel
dat het ons niets uitmaakt wélke groep cliënten bezoeken, áls ze maar een groep vinden waar zij zich
thuis voelen en aan hun herstel kunnen werken als ze daar behoefte toe voelen.”
Alle Buitenveldertgroepen hadden ook in 2021 op hun eigen manier last van corona en de regels, maar
tegelijkertijd zochten en vonden ze ook allemaal hun eigen oplossingen, ondanks soms sterke en sterk
wisselende beperkingen voor de fysieke groepsgesprekken. Maar uiteraard had het ook invloed op het
leven van de gespreksleiders en bezoekers en wat dit alles hen doet. Elke gespreksleider en groep
zocht eigen oplossingen om groepsgesprekken en contact met en binnen de groep ondanks alles tóch
doorgang te laten vinden binnen wat lokaal mogelijk was. Dat was afhankelijk van verschillend beleid
van verslavingszorginstellingen, buurthuizen e.d. Wanneer er een ruime goed geventileerde ruimte
was, of meerdere ruimtes, was het eerder en meer mogelijk samen te komen en anderhalve meter
afstand van elkaar te houden. Een enkele locatie is kleiner en/of heeft meerdere functies, waardoor
groepsgesprekken daar pas weer wat later mogelijk waren. Op sommige locaties zijn medewerkers,
begrijpelijkerwijs, zeer beducht op mogelijke besmettingen in hun pand, die door derden aan het
beleid toegeschreven kunnen worden. Dat geldt voor groepsgesprekken én voorlichtingen op die
locaties en klinieken. Dan zoeken we als Buitenveldertgroep een alternatief. De verschillen in wat wel
en niet kan/mag verschillen enorm per regio, plaats en locatie. In de kliniek van Brijder Alkmaar zit
gelukkig een heel grote kantine waar de Buitenveldertgroep Alkmaar het grootste deel van 2020 bijeen
mocht komen onder voorwaarden zoals gebruikmaking van een zij ingang (gescheiden van cliënten en
andere bezoekers), één toilet, reiniging tafels en toilet na afloop en natuurlijk de bekende anderhalve
meter. De zeer betrokken medewerker van de gemeente Alkmaar was in het begin van de
coronaperiode meteen geïnteresseerd hoe het met de Buitenveldertgroep in die periode ging: “Wij
hebben een aantal weken geleden kennis gemaakt met elkaar. Gezien de huidige situatie ben ik
benieuwd hoe het nu gaat met zelfhelp in de gemeente Alkmaar. De maatregelen rondom het
coronavirus hebben natuurlijk veel invloed op de Buitenveldertgroep. Ik zag op jullie website al dat er
wordt geprobeerd om zoveel mogelijk online of telefonisch te ondersteunen als mensen daar behoefte
aan hebben. Ik was benieuwd wat de ontwikkelingen gezien de huidige situatie zijn voor de groep in
Alkmaar. Ziet deze groep elkaar bijvoorbeeld via online apps?” Ons antwoord: “Hartelijk dank voor je
belangstelling. Het is momenteel inderdaad ook voor de Buitenveldertgroep Alkmaar een bijzondere
situatie. De kliniek waar de groep normaal gesproken elke maandagavond bij elkaar komt is nu, door
de eerste lockdown, gesloten voor de groepsbijeenkomsten. Het vormen van fysieke groepen is nu
sowieso verboden om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat is jammer en een
belemmering want de groep begon januari dit jaar met 34 bezoekers en van januari tot en met 9 maart
waren er gemiddeld 25 bezoekers, zo meldt de gespreksleider. Toen de kliniek ineens werd gesloten
heeft hij dat vrijwel alle bezoekers telefonisch kunnen laten weten, op een enkele nieuwkomer na.
En diegenen die hun telefoonnummer niet willen prijsgeven i.v.m. privacy. Daarom is hij toch naar het
gebouw gegaan voordat het groepsgesprek zou beginnen en heeft mensen buiten bij de toegangsdeur
opgevangen om hen persoonlijk het nieuws te vertellen en te zien hoe zij dat opnamen. Hoewel de
deelnemers de fysieke groepsgesprekken en ontmoetingen erg missen, reageren de meeste mensen er
gelukkig toch nuchter en rustig op, omdat zij ook wel inzien dat het overmacht is. Juist door de
bezoeken aan de Buitenveldertgroep zijn zij zich ervan bewust dat het van groot belang is juist in deze
uitzonderlijke situatie extra alert te zijn op hun verslavingsgevoeligheid en de omstandigheden niet te
‘gebruiken’ als reden om uit te glijden of terug te vallen. De gespreksleider heeft niet van álle
bezoekers een telefoonnummer, mede omdat sommigen zo sterk gesteld zijn op hun privacy gezien het
taboe en stigma rondom verslaving. Maar van veel heeft hij het nummer wel, en alle bezoekers hebben
natuurlijk zijn nummer: dat staat ook op onze folders en website. Dus ook nieuwe bezoekers die nu
niet naar de fysieke groep kunnen komen kunnen altijd contact opnemen. Met de bezoekers waarvan
de telefoonnummers bekend zijn is allemaal actief contact gezocht en gevonden; sommigen hebben
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behoefte aan regelmatig contact in deze periode, anderen zien het als een uitdaging hun eigen mate van
herstel zelfstandig te testen, en hebben aangegeven zélf te bellen als ze er behoefte aan hebben – dat
staat iedereen vrij. De gespreksleider geeft zelf nadrukkelijk de voorkeur aan telefonische contacten in
plaats van online bijeenkomsten en WhatsApp. Hij staat altijd open voor een ‘ouderwets
telefoongesprek’. Daar wordt dan ook gretig gebruik van gemaakt. Het opzetten van online
bijeenkomsten is niks voor hem, maar daarvoor kunnen bezoekers van de groep Alkmaar, die daar
behoefte aan hebben, makkelijk terecht bij andere groepen die online groepsgesprekken hebben en dat
wordt hen ook verteld. Locatie doet bij een online groepsgesprek niet ter zake en de andere groepen
zijn ook zeer bereid om nieuwe bezoekers online welkom te heten bij hun online bijeenkomsten, of dat
nu via WhatsApp of Zoom of andere wegen is. We hebben een stuk tekst gemaakt voor alle
gespreksleiders waarin alle ons bekende mogelijkheden om een digitaal groepsgesprek te houden zijn
opgenomen met de gebruiksaanwijzing zodat alle gespreksleiders hun keuze kunnen maken uit
WhatsApp, Signal, Skype, Zoom (sommigen hebben al een eigen Zoom account en abonnement, dus
zonder beperking van 40 minuten), Jitsi, Duo, Hangouts etc. Tussen bezoekers van de groep Alkmaar
onderling zijn er ook contacten, maar ook wat dat betreft speelt voor een aantal bezoekers de behoefte
aan privacy wegens taboe en stigma een beperkende rol. Een aantal bezoekers van de groep vormden
voor corona al een running groepje maar momenteel mogen zij natuurlijk niet te dicht bij elkaar lopen,
dus moeten zich ook een beetje aanpassen. Maar op afstand samen rennen in de natuur is wel één van
die ideale gelegenheden om niet alleen maar thuis te zitten en/of teveel alleen te zijn. Anderen spreken
daartoe af in een park of ergens in de natuur en gaan, fysiek op ruime afstand van elkaar in gesprek om
ervaringen, worstelingen en oplossingen te delen. Hiermee ben je weer een beetje bij aangaande de
Buitenveldertgroep Alkmaar in deze bijzondere tijden. We hopen van harte dat jij deze tijd ook op een
goede manier doorkomt en wensen jou en je naasten alle gezondheid toe! Vriendelijke groet.”
Op de website werd tijdens de eerste lockdown vermeld: “Alkmaar. Elke maandag om 20:00 uur NB
hoewel er momenteel geen fysieke bijeenkomsten zijn in Alkmaar kun je wel contact opnemen met
gespreksleider: hij staat altijd open voor een telefoongesprek, ook (juist) nu. Hij heeft ook telefonisch
contact met degenen die de fysieke groepsgesprekken al bezochten. Ook is er onderling contact tussen
deelnemers op eigen gelegenheid en naar eigen wensen. Mocht je behoefte hebben aan een online
groepsgesprek, meld je dan aan via het vragenformulier op deze website of mail naar info@zelfhelp.nl
Dan helpen wij je verder: er zijn diverse online groepsgesprekken via videobellen. Locatie maakt
daarbij nu even niet uit. Je kunt natuurlijk ook gewoon bellen met de contactpersoon, of je verhaal
kwijt of vragen stellen op deze site, mailen met info@zelfhelp.nl of bellen met gratis nummer 08000200596.”
November 2020 doet de gespreksleider en contactpersoon van de Buitenveldertgroep Alkmaar verslag
van de stand van zaken op dat moment: “Het gaat goed in Alkmaar. Ik heb de sleutel van de ruimte en
wij komen iedere maandag avond bij elkaar op minimaal anderhalve meter. Gelukkig komen er
momenteel nooit meer mensen dan er op die manier in de ruimte passen. Veel ouderen komen
momenteel liever even niet naar fysieke bijeenkomsten gezien corona, maar daar heb ik telefonisch
contact mee. De groep is groter dan de gemiddeld tien mensen, die het fysieke groepsgesprek
bezoeken, maar ze komen wegens corona niet allemaal tegelijk. Met mij persoonlijk is alles ook
goed.” De vrijwilliger van de groep Alkmaar heeft in 2020 actief bijgedragen aan de voorstellen tot
wijzigingen van onze gespreksregels, die eens in de paar jaar opnieuw bespreekbaar zijn om te kijken
of er behoeften tot wijzigingen bij de gespreksleiders bestaan door ervaringen in de praktijk en/of
doordat het taalgebruik veranderd is. Natuurlijk is en blijft het zo dat elke groep en gespreksleider op
eigen wijze omgaat met de gespreksregels: in sommige groepen worden ze elke week voorgelezen, in
andere groepen gebeurt dat alleen als er nieuwe bezoekers zijn, of ze worden door de gespreksleider
informeel in eigen woorden uitgelegd. En in weer andere groepen zijn alle deelnemers, bijvoorbeeld
door deelname aan groepstherapie en/of andere lotgenotengroepen dusdanig gewend aan de werkwijze
dat voorlezen niet nodig wordt geacht. Maar alle gespreksleiders en groepen werken naar de aard van
de gespreksregels, en daar gaat het om. Daarom komen we ook bij elke verandering het liefst tot een
unanieme overeenkomst van alle gespreksleiders over een nieuwe versie, en anders willen we met
minimaal twee derde meerderheid voor stemmen voordat de nieuwe versie wordt gebruikt in de
groepen, op de website, in de folders en leidraad.
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In 2019 was de Buitenveldertgroep Alkmaar net als voorgaande 12 jaar voor veel mensen uit Alkmaar
en omgeving een belangrijke plek om in een positieve prettige sfeer ieder op eigen wijze te werken aan
(verder) herstel na een periode van verslaving, en aan het bewustzijn van de blijvende
verslavingsgevoeligheid om zo alert te zijn op uitglijders en terugval. De kern van wekelijkse
deelnemers aan het groepsgesprek bestond uit 15-25 bezoekers, met soms wel uitschieters tot 35
tijdens één bijeenkomst. Mede daarom is met 2 groepen geëxperimenteerd, maar dat bleek in de loop
van het jaar toch niet zo efficiënt te werken: één hechte groep voor alle doelgroepen op
maandagavond, zoals die al sinds 2007 goed functioneert, werkt beter. De huidige vrijwilliger van de
groep die de rol van zowel contactpersoon als gespreksleider al elf jaar met hart en ziel vervult deed
verslag tijdens een overleg van Buitenveldertgroepen uit heel Nederland 14 juni 2019 in Amsterdam:
“Er zijn momenteel twee Buitenveldertgroepen in Alkmaar: op maandagavond en een experiment op
vrijdagochtend met als doelgroep ouderen. De maandagavondgroep loopt al jaren prima, met een kern
van nu 15-25 mensen en contact met ongeveer 35 mensen die soms langskomen of met wie ik
telefonisch contact onderhoud. Als iedereen elke week zou komen naar het groepsgesprek zou dat veel
te veel zijn om in alle rust een goed diepgaand gesprek te houden waarin iedereen aan bod komt.
Gelukkig gaat het met een aantal bezoekers die de groep al langere tijd bezochten/bezoeken inmiddels
zo goed dat ze vaak hele andere dingen aan hun hoofd hebben zoals werk, gezin, sport, hobby e.d.
Een deel van de mensen in de groep heeft ook onderling contact, telefonisch, via app of ook wel live.
Ik ben blij verheugd dat ik in wezen alleen maar heb te melden dat het gewoon goed gaat met de
groep, die ook goed gemêleerd is qua samenstelling: man/vrouw, jong/oud, en allerlei totaal
verschillende achtergronden. Wat me de laatste tijd opvalt, is dat de gemiddelde leeftijd van bezoekers
daalt. Steeds meer jongeren weten de weg naar de groep te vinden. Dat helpt jongeren die voor het
eerst komen volgens mij ook over de drempel de groep binnen te durven stappen en het ondersteunt ze
ook te blijven komen. Ook valt me op dat het er volgens mij steeds meer en ook steeds nieuwe
verslavende middelen op de markt komen; bijvoorbeeld de pijnstillers oxycodon en ketamine.” (Ter
informatie: veel gebruikte morfinomimetica zijn o.a. morfine, codeïne, oxycodon, fentanyl, pethidine
en tramadol. Deze opioïden zijn pijnstillers gebaseerd op stoffen die afkomstig zijn uit opium. Deze
oefenen hun werking uit op opioïdenreceptoren die voorkomen in hersenen, ruggenmerg en het
perifere zenuwstelsel. Morfine is de meest bekende. Opioïden zijn erg verslavend, maar ook verslaving
aan paracetamol en NSAID’s komt voor. Pijnstillers kunnen een paradoxaal effect hebben wat de
verslavingskans vergroot. Wanneer langdurig pijnstillers geslikt worden bijvoorbeeld vanwege
hoofdpijnklachten kan het zo zijn dat op een gegeven moment de pijnstillers zelf ook voor hoofdpijn
zorgen. Deze hoofdpijnklachten komen boven op de klachten waarvoor de pijnstillers in eerste
instantie werden geslikt. Zo is er steeds een hogere dosis nodig en kan er een afhankelijkheid ontstaan.
Wanneer mensen verslaafd zijn aan een opioïde pijnstiller kan het erg moeilijk zijn er vanaf te komen.
Meestal lukt dit niet zonder begeleiding. Door de vergelijkbare werking kan een opioïde pijnstiller
verslaving lijken op een heroïne verslaving. Ketamine (K, Special K of vitamine K) wordt medisch
gebruikt als middel tegen pijn en als narcosemiddel bij operaties, zowel bij mens als dier. Toen het
narcosemiddel PCP (angel dust) teveel bijwerkingen bleek te hebben, ging de fabrikant op zoek naar
een alternatief. Zo ontstond ketamine. Dat heeft bij gebruik als narcosemiddel bijwerkingen zoals
hallucinaties. Er wordt onderzoek gedaan naar de positieve uitwerking van ketamine op depressie. Er
is nog meer onderzoek nodig om uitspraken te doen over de eventuele werkzaamheid op dit gebied. Bij
het gebruik van ketamine als drug kan men naar de bijwerking (hallucinaties) op zoek zijn. Het is dan
ook niet vreemd dat ketamine op de drugsmarkt terechtkwam. Als drug is het een dissociatief
tripmiddel. Dissociatie betekent scheiding: geestelijk bewustzijn wordt van lichamelijk bewustzijn
gescheiden. Voorbeelden van andere dissociatieve middelen zijn: PCP, DXM, lachgas en Salvia
Divinorum. Bij regelmatig gebruik treedt snel tolerantie op. Je hebt steeds meer nodig voor hetzelfde
effect. Je kunt geestelijk afhankelijk raken van ketamine, doordat het je uit de alledaagse realiteit
haalt. Je kunt de droomachtige roes gaan waarderen boven de realiteit, maar ook erg angstig worden
en een bad trip krijgen. Bij hoge doseringen kan je zelfs tijdelijk psychotisch worden. Hevig gebruik
kan geheugenproblemen opleveren. Ketamine verdooft, hierdoor voel je geen pijn; je kunt je daarom
verwonden zonder dat je het merkt. En de verminderde spiercoördinatie geeft een grotere kans op
vallen en verwondingen. Je kunt ook misselijk worden en overgeven: als je je niet meer kan bewegen
en op je rug ligt, ontstaat het gevaar te stikken in je eigen braaksel. De combinatie van ketamine met
downers (alcohol, GHB) kan tot bewusteloosheid en ademhalingsonderdrukking leiden. De combinatie
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met stimulantia zoals amfetamine of cocaïne kan riskant zijn voor mensen met hart- en vaatziekten.
Ketamine is lastig te doseren. Ketamine valt onder de Geneesmiddelenwet en mag alleen verstrekt
worden door artsen. Bronnen: Jellinek en Vervaeke, H.: Het gebruik van overige tripmiddelen in:
Alcohol en drugs, gebruik en misbruik. Houten 2008.)
De gespreksleider van de Buitenveldertgroep in Alkmaar vervolgt: “Vooral bij ouderen zie ik veel
afhankelijkheid van medicatie, die vaak ook wel heel erg gemakkelijk en langdurig door sommige
(huis)artsen wordt voorgeschreven. Ook zie ik jongere vrouwen met kinderen die door verslaving uit
de ouderlijke macht gezet zijn en dergelijke vreselijke toestanden. Na een jaar abstinentie mogen ze
hun kinderen weer zien maar dat kan zo spannend, belastend en pijnlijk zijn dat het ook juist een
trigger kan zijn voor terugval. Dan zijn ze hun recht om de kinderen te zien wéér kwijt. Daar heb ik
het soms wel even moeilijk mee: het kan me tijdens de groepsgesprekken sterk raken als mensen zulke
afschuwelijke dingen meemaken. Ik neem het gelukkig niet mee naar huis maar heb soms wel een
uurtje nodig om het weer los te laten. Ook zie ik dat het aanslaat bij andere bezoekers. Dat kan als
voordeel hebben dat we weer met onze neus op de feiten worden gedrukt over wat verslaving kan
aanrichten en kapot maken en hoe dat drama zich ook (meerdere malen) kan herhalen. Dat scherpt de
eigen alertheid op terugval. Laatst zaten we met vijftien mensen die de groep allemaal al langer
bezoeken en toen kwam de vraag of we enig idee hebben wat de verslaving eigenlijk heeft gedaan met
onze omgeving: met geliefden/partners, ouders, broers, zussen, kinderen, vrienden, collega’s. Dat was
een hele intensieve confronterende avond voor velen. Sindsdien komt dit onderwerp vaker aan de orde
als we met mensen zijn die langer in herstel zijn, want het is een pijnlijk onderwerp: voor hen die pas
nét in herstel zitten kan het ook te vroeg zijn het daarover te hebben. Zij zijn vaak alleen bezig met
overleven, afkicken, loskomen van het middel en het verslavingsgedrag: dat is al méér dan genoeg
werk; herstel gaat stap voor stap. Overigens gaat het er niet altijd alleen om wat de omgeving te lijden
heeft gehad onder jouw verslaving; vaak ook is de omgeving ‘medeverslaafd’ geworden en vertoont
ook bepaalde gedragspatronen die bij een verslaafd systeem ontstaan. Als de (ex)verslaafde
nuchter/clean wordt en blijft, wordt hij een ander mens en dat heeft allerlei gevolgen voor (de omgang
met) de omgeving. Als die omgeving dat niet aan kan of wil gaan ontstaan er nieuwe ontwikkelingen
door het herstel. Wat betreft de groep op vrijdagochtend speciaal voor 55+: daar ben ik in november
2018 mee begonnen op verzoek van en in overleg met Brijder Stichting. We beginnen om 10 uur en
het aantal bezoekers varieert nog erg sterk. Het is echt in de pilotfase. We willen onderzoeken of er
voldoende behoefte aan en belangstelling voor is. Officieel is het voor de 55+ doelgroep, maar ik
maak die leeftijdsgrens niet al te hard. Veel mensen in die doelgroep vallen naar onze indruk ook
makkelijk terug met een groot smoezenkabinet zoals: “Ik hou nu eenmaal van een Bourgondische
leefwijze.” “Het hoort al jaren bij mijn levensstijl.” “Ik drink echt alleen maar goede wijnen bij
passende gerechten, puur voor de smaak.” “Op vakantie moet het toch wel een keer kunnen.” “Ik drink
alleen voor gezelligheid.”, enzovoorts. Bezoekers van deze groep zijn vaak ambivalent en daardoor
soms niet erg consistent in abstinentie waardoor ze blijven sjoemelen en worstelen. Vaak zitten ze ook
niet helemaal aan de grond qua werk en financiën. Een relatie of huwelijk is ook (nog) niet kapot.
Maar ze zijn wel degelijk afhankelijk van alcohol. Het is een ander publiek dan de bezoekers die naar
groep op maandagavond komen. Die bezoekers zijn vaak veel meer doordrongen van de grote gevaren
van verslaving. Wat me opvalt, is dat sommigen na een terugval vaak komen met diverse ‘redenen
waarom’ en ‘oorzaken waardoor’ ze zijn terugvallen. Maar volgens mij is er in wezen maar één reden
en één oorzaak voor elke uitglijder en/of terugval: je bent verslaafd. Er zijn namelijk heel veel mensen
die hetzelfde soort ‘redenen’ en ‘oorzaken’ in hun leven hebben en van alles en nog wat meemaken dat
lastig, pijnlijk, schokkend, moeilijk, beangstigend of verdrietig is, maar die gaan géén alcohol, drugs,
pijnstillers, games of casino’s gebruiken als vlucht. Wij mensen met verslavingsgevoeligheid hebben
die neiging wel. Vaak gebruiken we daar als ‘adviseur’ angst en zelfmedelijden bij – maar dat zijn de
slechtste adviseurs die er zijn; het zijn juist hele grote valkuilen. “Ik heb de laatste tijd zó veel ellende
mee gemaakt; nu wil ik vluchten, niet voelen, mezelf troosten.” Óf: “Ik heb nu zó veel moeten doen of
gedaan ik heb wel wat verdiend.” Of “Er is nu zó veel spanning in mij en/of in mijn leven, of ik vind
wat ik nu moet gaan doen zó spannend dat ik écht iets nodig heb om die spanning te temperen!” Of:
“Ik ben nu op vakantie en heb ‘dus’ recht op een ‘beloning’, op ‘ontspanning’.” Het is mooi te zien als
men zich in de groepsgesprekken bewust wordt van dergelijke patronen in de hersenen. Wat helpt bij
het in beeld blijven van de Buitenveldertgroep Alkmaar bij Brijder Stichting is dat ik gebruik mag
maken van een groepsruimte daar. Ik meld me altijd even af na afloop van het groepsgesprek en maak
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een praatje met de mensen die op dat moment aan het werk zijn waardoor ik diverse contacten heb en
we in beeld blijven. Er zijn medewerkers die de cliënten actief stimuleren de groep eens te bezoeken
om te kijken of dat iets voor ze is. Dat is echt een enorm voordeel van de situatie.” Een ander vult aan:
“Dat kan goed werken: die ervaringen hebben we ook met Jellinek (Obrechtstraat Amsterdam) en bij
Trubendorffer in Den Haag, Utrecht en Nijmegen. Medewerkers zien jou en de groep elke week
waardoor je vaak ook wat meer persoonlijk contact krijgt waardoor de lijntjes korter kunnen zijn.” De
contactpersoon van de groep Alkmaar vervolgt: “Daarom houd ik die contacten warm door regelmatig
een praatje te maken. Vanaf de detox/crisis komt af en toe een heel clubje nieuwe bezoekers maar ze
komen ook op individuele basis. Dat laatste vind ik werkzamer omdat een clubje nieuwe bezoekers
soms de groep kan beïnvloeden doordat er dan ineens wel erg veel nieuwkomers zijn. Nieuwe
bezoekers die van de Intensieve Schematherapie Behandel Afdeling (ISBA) komen blijven meestal
langer hangen omdat hun behandeling langer duurt (tot ongeveer een half jaar). Zij blijven meestal
naar de groep komen nadat ze klaar zijn met de behandeling op de ISBA als ze in Alkmaar en
omgeving wonen. Deze mensen zijn zich meestal erg bewust van het blijvend belang van alertheid op
terugval. Ze weten dat niet zozeer het stoppen zelf de kunst is, maar veel meer het gestopt blijven. Ik
zeg het zelf vak in de groep: “Stoppen is een werkwoord, het vraagt om activiteit. Het gaat niet
vanzelf!”
Na verloop van tijd komen de meeste bezoekers niet meer elke week maar wel regelmatig om op die
manier met behulp van de groepsgesprekken te blijven werken aan het ‘gestopt blijven’ en verder
herstel. Ik heb het nog steeds enorm naar mijn zin in dit mooie vrijwilligerswerk dat ik nu ruim 10 jaar
met groot plezier doe. Ieder mens die het lukt om te stoppen en blijvend te stoppen en herstellen is zó
de moeite waard. Er lopen regelmatig studenten van InHolland stage bij Brijder. Ze komen af en toe
aan mij vragen of ze een keer een groepsgesprek mogen bijwonen. Ik zeg dan altijd dat de groep als
geheel daarover gaat; dus dat ik dat eerst aan de groep ga vragen. Dan laat ik die student even wachten
buiten de groepsruimte en vraag het aan alle bezoekers van de groep die aanwezig zijn. Eigenlijk vindt
iedereen het altijd wel goed en gaat het ook goed. Ik denk dat het een belangrijke ervaring kan zijn
voor een student die stage loopt. En het is goed voor de bekendheid van de Buitenveldertgroepen.”
Op 22 november 2019 is er weer overleg van alle Buitenveldertgroepen en daarbij doet de vrijwilliger
van de groep Alkmaar verslag: “Ik heb geprobeerd op verzoek van Brijder naast de reguliere
maandagavondgroep, die al vele jaren heel druk bezocht wordt, een groep voor 55-plussers op
vrijdagmorgen op te zetten. Het bezoekersaantal was daar op z’n hoogst 5-10. Ik hanteerde de
leeftijdgrens van 55+ niet te strak want er bleken vooral mensen van net rond de 50 naar deze groep te
komen om te werken aan herstel. Van hen waren op een gegeven moment de meeste mensen echter
weer aan het werk: dan is de vrijdagochtend geen ideaal tijdstip om een groep te bezoeken; of je moet
werken, of je hebt net vier dagen gewerkt. Een deel van de mensen kwam bij nader inzien toch liever
naar de maandagavondgroep en doet dat nu ook. Een ander deel, ruim boven de 55, hoefden/konden
niet meer te werken en vonden het tijdstip te vroeg op vrijdagmorgen, vooral degenen die wat verder
met het openbaar vervoer moesten reizen om de groep te kunnen bezoeken. We begonnen 10 uur: er
was geen ruimte vrij op een ander moment. Mede daardoor kwamen er dus erg weinig bezoekers en
vond ik het op een gegeven moment niet zo zinvol meer. Ik ben toen in goed overleg met Brijder dan
ook gestopt met dit experiment. De groep op de maandagavond is namelijk veel effectiever.
De bezoekersaantallen zijn daar ook goed: minimaal 15 elke maandagavond. Het bereik van de groep
is veel groter: 30-40 mensen, maar ze komen niet allemaal iedere week. Sommigen komen om de
week, anderen een keer per maand en weer anderen onregelmatig, afhankelijk van werk, gezin, en
behoefte. Zes weken geleden zaten we met 28 mensen toen er spontaan heel veel bezoekers tegelijk
kwamen, zowel oude bekenden als een aantal nieuwe bezoekers. Dat was wat teveel van het goede.
Dan komt niet iedereen voldoende aan bod zoals we het graag willen. Bij het voorlezen van de
gespreksregels leg ik er in zo’n grote groep nog even de extra de nadruk op dat er geen verplichting is
tot praten: dat je ook alléén mag luisteren. Mensen die de groep al langer bezoeken geven de
nieuwkomers die nog heel veel behoefte hebben zichzelf te uiten dan ruimschoots de ruimte.
Tegelijkertijd geef ik aan hoe belangrijk het is om goed naar elkaar te luisteren. Uit de verhalen van
anderen over hun worstelingen en oplossingen kun je namelijk herkenning en erkenning halen maar
ook inzicht, vertrouwen en oplossingen voor problemen, ideeën voor je nieuwe levensstijl, die de basis
is om blijvend te stoppen na een verslavingsperiode die vaak na jaren en als gewoonte is ontstaan.
Gelukkig komt zo’n heel groot bezoekersaantal tijdens één bijeenkomst niet vaak voor.
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De groepsgesprekken verlopen eigenlijk altijd prima: er valt nooit een overtogen woord, de sfeer is
heel goed en ik ben dan ook blij voor zowel mezelf als alle andere bezoekers dat het zo gaat.
Bovendien doe ik dit vrijwilligerswerk met groot plezier.”
De vrijwilliger van de Buitenveldertgroep Alkmaar brengt tijdens het overleg op 22 november 2019
ook nog een onderwerp in dat tot een uitgebreide uitwisseling leidt in het overleg. Dat ging over de
gespreksregels, de manier waarop een specifiek passage geformuleerd is en hoe dat door bezoekers
(verkeerd) kan worden geïnterpreteerd. Dergelijk overleg is cruciaal voor de werkwijze tijdens de
groepsgesprekken en voor het goed functioneren van Buitenveldertgroepen, en wordt daarom in dit
verslag weergegeven: “Ik wil nog iets met jullie wil bespreken omdat ik daar wel eens een enkele keer
een probleem mee heb in de groep in Alkmaar. Het gaat om deze passage uit de gespreksregels: “Ook
als de verslaving afgelopen periode sterker was dan jij ben je van harte welkom om verder te werken
aan je herstel. Een uitglijder, terugval of opleving van oude gewoonten veroordelen we niet.” Er zijn
soms bezoekers die dat vrij interpreteren als: “Oh, dus bij de Buitenveldertgroep mag je ‘gewoon
drinken’ maar je bent dan toch altijd welkom.” Terwijl onze richtlijn is dat je een leven in vrijheid wilt
opbouwen, dus een nuchter leven, abstinentie, nul. De zin daarna: “Als je onder invloed bent kom dan
die dag niet naar het groepsgesprek. Als je niet onder invloed bent maar nog wel uit balans luister dan
deze keer.” koppelen deze mensen daar dan los van. Kortom: Naar mijn gevoel is er een enkeling die
door de verwoording in deze alinea deze gaat interpreteren als vrijbrief om te sjoemelen met gebruik.
En dat is volgens mij nou juist niet de bedoeling van de Buitenveldertgroep. Zo zei ook iemand een
keer: “Ik heb grote problemen met cocaïne gehad, dat gebruik ik niet meer. Maar nu drink ik soms een
biertje. Ben ik nu wel of niet welkom in de Buitenveldertgroep?” Mijn vraag aan jullie is: Hoe zien
jullie dat en wat zijn jullie ervaringen ermee?” Een andere deelnemer aan het overleg zegt: “Als
iemand er moedwillig en bewust voor kiest alcohol of drugs te gebruiken is dat geen uitglijder of
terugval: dan is het bewust gebruik van verslavende middelen waar anderen in de groep mee worstelen
en helemaal vrij van willen blijven. Dat past dus wat mij betreft niet in de werkwijze van onze
Buitenveldertgroepen.” De vertegenwoordiger van de groep Alkmaar: “Precies, ik vind dat zinnetje in
de gespreksregels daarom dus ook een beetje dubieus, omdat het blijkbaar op een heel andere manier
dan de bedoeling is geïnterpreteerd kan worden door sommige bezoekers. Ik vraag me daarom af of
we misschien iets duidelijker en korter in deze alinea kunnen beschrijven wat we bedoelen, zodat het
helder is voor iedereen die de groep bezoekt.” Een ander zegt: “Ik heb zelf geen moeite met zoals het
nu staat beschreven. In onze groep kwam een tijdje een jongen die vrijwel elk weekend terugviel. Als
dat niet was gebeurd kreeg hij een pluim en was zelf ook heel erg blij dat het die week goed was
gegaan. Ik vond het top dat hij de groep veilig genoeg vond om te blijven komen. En: hij was nooit
onder invloed als hij kwam. Het feit dát hij elke week kwam en ook blééf komen betekende volgens
mij dat hij aan zijn herstel wilde blijven werken, ook al viel hij nog steeds vrijwel elk weekend terug
in het begin van zijn herstel. Als uitglijders en terugvallen van andere bezoekers jou nog heel erg
raken zegt dit volgens mij iets over de fase van je eigen herstel. Je zult altijd geconfronteerd worden
met mensen die gebruiken, of overmatig gebruiken, mensen die nog in verslaving vast zitten. De
terugvallen en het herstel daarvan waren voor deze jongen elke keer weer een heel gevecht en het was
een grote teleurstelling voor hem als het niet lukte.” Een ander reageert: “Maar dáár gaat het volgens
mij om: als iemand onze gespreksregels wil interpreteren op een manier dat hij/zij denkt bewust te
kunnen drinken of gebruiken (zelfs al is niet het “middel van voorkeur” waarin men is vastgelopen),
dán gaat er iets fout. Mijn idee is dat als iemand vindt dat hij kan drinken, drugs gebruiken, gokken of
wat voor verslavende middelen dan ook kan gebruiken of dwangmatig gedrag kan vertonen dan vindt
hij/zij blijkbaar dat hij/zij niet verslavingsgevoelig (meer) is: Wat doe je dan nog in de groep?
Blijkbaar heb je dan alles wél ‘onder controle’. Volgens mij kun je iemand dan succes wensen met het
feit dat hij/zij denkt of vindt de verslaving op deze manier ‘overwonnen’ te hebben en vriendelijk de
deur wijzen. Want in onze Buitenveldertgroepen werken mensen echt serieus aan hun herstel.” De
ander zegt: “Ik snap het: zo iemand hebben wij ook wel eens in de groep gehad maar dát was gauw
klaar!” De vrijwilliger van de groep in Alkmaar komt terug op de gespreksregels: “Ik begrijp wat jullie
zeggen maar ik vind dus nog steeds dat zinnetje verwarring stichten.” Een ander zegt: “Ik weet niet
hoe vaak dit zinnetje op zo’n manier wordt gelezen alsof het gebruik zou tolereren want ik heb dat zelf
niet mee gemaakt in mijn groep, maar ik weet wel dat mensen zich zo welkom voelen in de
Buitenveldertgroepen mede juist doordat ze bij ons niet worden veroordeeld wegens een uitglijder of
terugval. In andere groepen schijnt dat wel te gebeuren, heb ik begrepen, zodat mensen niet eerlijk
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durven te zijn over hun worstelingen, uitglijders en terugvallen. Het is erg genoeg dat zoiets gebeurt
voor degene die het overkomt: oordelen en veroordelen bevorderen herstel dan natuurlijk niet. Het
gaat erom hoe serieus mensen zelf hun herstel nemen en dus ook een eventuele uitglijder of terugval.
Als je daar (te) makkelijk over doet, doe je dat ook over je herstel. Dan neem je volgens mij jezelf, de
groep en de andere bezoekers niet helemaal serieus. Dat vind ik niet kunnen want dat tast inderdaad de
veiligheid aan. Als je denkt dat het niet serieus is, ga verder in je gebruik: blijkbaar moet je dan eerst
nog dieper zakken, meer negatieve gevolgen van de verslaving ondervinden, denk ik dan. Daarbij is
het dan wel van belang goed te beseffen dat je dan wel groot risico loopt op de uiteindelijke en ultieme
uitwerking van een verslaving als chronische progressieve psychische aandoening: destructie van
jezelf en omgeving door controleverlies, asociaal gedrag, chaos, angst, paniek, eenzaamheid met als
gevolg groot psychisch en fysiek lijden en uiteindelijk een definitief einde door overlijden. De
hamvraag bij verslaving is volgens mij toch echt of je kiest voor het leven of voor de dood.” Een ander
oppert: “Misschien kunnen we ter verduidelijking de alinea in de gespreksregels iets korter maken:
“Na een terugval ben je altijd welkom weer aan je herstel te werken.” Er staat nu naar mijn gevoel te
veel in een te lange zin waardoor sommige mensen het op verschillende manieren kunnen
interpreteren.” De voorzitter oppert: “Het lijkt me goed dat we allemaal nadenken over hoe we deze
alinea met unanimiteit en anders met minimaal twee derde meerderheid eventueel zodanig kunnen
veranderen dat hij korter, beter leesbaar en minder polyinterpretabel wordt: “Ook als de verslaving
afgelopen periode sterker was dan jij ben je van harte welkom om verder te werken aan je herstel. Een
uitglijder, terugval of opleving van oude gewoonten veroordelen we niet. We gaan er wel van uit dat je
de groep respecteert. Als je onder invloed bent kom dan die dag niet naar het groepsgesprek. Als je
niet onder invloed bent maar nog wel uit balans luister dan deze keer. Overigens is niemand verplicht
te praten. Als je liever luistert kan dat. Dan denken we niet automatisch dat je aan je verslaving hebt
toegegeven.” Een ander vult aan: “Er zijn in de groep die ik bezoek naar mijn gevoel twee mensen aan
wie ik twijfel wat betreft abstinentie. Eén die volgens mij vrijwel zeker af en toe nog drinkt en een
ander die erg regelmatig over gebruik praat en ook af en toe wel zegt dat hij een uitglijder heeft gehad.
Vooral als er nieuwe bezoekers zijn vind ik dat erg verstorend gedrag. Daarom heb ik deze twee
mensen, elk afzonderlijk, in een-op-een-gesprekken een keer aangesproken. Ook in de groep heb ik
toen een mededeling gedaan dat onze werkgroep herstelgericht is, dat doorgaand gebruik daarbij niet
past en door ons ook heel serieus genomen wordt, net zoals een uitglijder of terugval, hoezeer dat ook
kan gebeuren en horen bij het herstelproces. Ons streven is 0% gebruik. Dat is ook de kracht van de
groep.” Weer een ander haakt in op wat de gespreksleider van de Buitenveldertgroep Alkmaar in dit
overleg heeft ingebracht: “Bij ons was iemand die een verslaving aan medicijnen had maar vond dat
hij wel af en toe een borreltje kon drinken en dat ook zei in de groep. Daar hebben we hem toen dan
ook apart op aangesproken: zulke praatjes passen niet in de groep omdat er óók mensen zijn die juist
van de drank af willen komen en blijven. We vertelden hem dat zijn praatjes tot verwarring konden
leiden in de groep. Hij heeft daarna niet meer op die manier erover gepraat en bleef gelukkig wel
komen. Mogelijk ging hij zelf ook beter nadenken over zijn alcoholgebruik en het mogelijke verband
met zijn medicatieverslaving.” De vrijwilliger van de groep Alkmaar vervolgt: “Bij mij kwam ook een
tijd lang een bezoeker die eens in de zoveel tijd zei dat “een keertje op een feestje wel moest kunnen”.
Ik heb toen en plein public op vriendelijke toon gezegd dat ik het verwarrend vond voor de groep dat
er regelmatig zoiets gezegd werd. Het is wel iemand die de verslaving onder controle heeft, een fijn
mens dat echt nooit iets verkeerd doet in de groep, maar toch blijf ik het zeggen: er zit ruimte voor
verwarring in dat zinnetje “Ook als de verslaving afgelopen periode sterker was dan jij ben je van
harte welkom om verder te werken aan je herstel. Een uitglijder, terugval of opleving van oude
gewoonten veroordelen we niet.” Een ander zegt: “Het woord abstinentie komt nergens voor in de
gespreksregels; zou dat beter zijn? Daar zouden we over kunnen nadenken want het heeft alleen zin de
groepsgesprekken te bezoeken als je in ieder geval gedurende die periode algehele abstinentie serieus
nastreeft. Dat betekent niet dat het altijd meteen lukt.” De gespreksleider van de groep in Alkmaar
zegt: “Er is ook een andere kant: we willen de toegang tot de groepen laagdrempelig houden, dus als
we iets strengs in de gespreksregels gaan formuleren werkt dat ook weer averechts. Misschien is de
formulering zoals die er nu staat gewoon alleen iets te wollig.” Een ander vult aan: “Of te uitgebreid:
“uitglijder, terugval of opleving van oude gewoonten” dat is misschien wat teveel waardoor mensen
het ook niet meer zo goed begrijpen.” Weer een ander haakt op het onderwerp van gesprek aan: “Mag
ik een vraag stellen aan jullie allemaal? Er zit in een groep iemand die regelmatig behoorlijk heftig
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terugvalt. Die persoon geeft aan dat dit te maken heeft met bepaalde omstandigheden waarin die
persoon verkeert die niet goed zijn. Iedereen in de groep weet dit en vraagt zich af waarom die persoon
die situatie niet verandert of verlaat.” Een ander zegt: “Dat kan die persoon alléén zelf doen.”
Inbrenger van het onderwerp vervolgt: “Ja, maar de groep hoort nu wel iedere keer opnieuw dat er een
terugval was. Ik vraag me af of dat wel herstel-bevorderend is voor de andere bezoekers en het
groepsproces.” Iemand vraagt: “Ziet die persoon het zélf als een terugval, wordt het door de persoon in
kwestie serieus genomen?” “O ja, zeker!” “Dan is het dus geen moedwillig bewust gekozen gebruik.
Het gaat dan volgens mij om iemand die niet, of nog niet, in staat is omstandigheden met een
negatieve invloed te veranderen of te vermijden. Dat kan voor de andere bezoekers juist leerzaam zijn:
misschien gaat iemand anders in de groep wel nadenken over negatieve factoren in de eigen omgeving
die kunnen leiden tot uitglijders of terugval. En kan en gaat dié er zelf hierdoor wél iets aan doen. Het
is voor die persoon zélf natuurlijk héél vervelend en pijnlijk dat die terugvallen plaatsvinden en dat
hij/zij nog geen weg vindt in/uit deze situatie terwijl wél bekend is dat die niet helpt in herstel. Maar
het vraagt soms lange tijd moed te verzamelen een langdurige, vertrouwde situatie te wijzigen of
verlaten. Soms kan dat slechts met de moed der wanhoop, vanaf de bodem van de put. Zo is het mij in
ieder geval vergaan. En helaas lukt het niet iederéén, ook niet iederéén die de groep bezoekt. Soms
blijft iemand op één of andere manier hangen in een negatieve situatie en/of blijft, soms letterlijk, in
verslaving. Dat is héél pijnlijk en triest te zien als je daar gevoelig voor bent en erg begaan mee bent.
Maar als iemand in zo’n situatie geen professionele hulp zoekt terwijl wij daar als groep toch steeds op
wijzen, zou ik voor mezelf alleen maar ervan proberen leren: checken hoe mijn eigen situatie is: wat
zijn dáárin herstel belemmerende factoren, wat kan en wil ik daaraan veranderen? Nu en op de lange
duur. Want sommige veranderingen vergen (veel) tijd, zoals je huis opknappen, verhuizen, het
verbreken van een relatie. En ik vraag me ook steeds af: wat zijn herstel bevorderende factoren in mijn
huidige leven? Hoe kan ik die versterken? Het gaat er steeds om wat je zélf haalt uit de verhalen van
mensen in de groep. De groep is het kader maar iedereen is en blijft zijn/haar eigen chauffeur.” Een
ander vult aan: “Ja, het proces van die persoon kan andere bezoekers helpen, is mijn ervaring.” Degene
die dit onderwerp heeft ingebracht zegt: “Ja, dat is waar, maar ik zie dus ook dat anderen erg begaan
kunnen zijn met die persoon en van alles willen doen om te steunen en helpen.” Een ander reageert:
“Dat is op zichzelf mooi maar het kán tegelijkertijd een valkuil zijn, áls dat ertoe kan leiden dat andere
bezoekers zich door de terugvallen van die persoon omlaag laten slepen. Omgekeerd kan het óók juist
een bron van groei zijn voor alle andere bezoekers en uiteindelijk ook voor die persoon zelf. Maar als
je last hebt van worstelingen en terugvallen van een ander dan wijs je dus wéér naar een ander, en wat
mij betreft is dat een typisch aspect van verslavingsgedrag: niet kijken naar en reflecteren op je eigen
gedrag en je eigen gevoelens maar wijzen naar een ander of naar ‘de maatschappij’, of wat dan ook.”
De gespreksleider van de Buitenveldertgroep Alkmaar zegt: “Ik breng dat thema daarom ook
regelmatig in bij het groepsgesprek: “Ben je zo verschrikkelijk verslaafd dat je onbewust een situatie
creëert om “terug te mogen vallen”? Is de situatie werkelijk zo dat je kunt zeggen dat het ‘echt wel
logisch is dat je terugvalt’?” Uit die uitdagende vraagstelling komt een uitgebreid groepsgesprek voort
en het inzicht dat je om je verslaving te voeden situaties kunt creëren of aangrijpen. Of dat je situaties
waarvan je kunt vermoeden dat ze triggers voor je kunnen zijn tóch opzoekt of niet vermijdt. Zodat je
dan onbewust of bewust tóch een ‘reden’ en ‘oorzaak’ hebt om (weer) in verslaving te vervallen.
‘Gelegitimeerd’ met ‘argumenten’ als: “Wat ik nu toch weer heb mee gemaakt is écht te gek, te zwaar,
te verdrietig, te sterk woede opwekkend, te pijnlijk, te heftig…Nu heb ik wel ‘iets’ ‘verdiend’!” Ik
vind groepsgesprekken over dit onderwerp altijd heel fascinerend; hoe het de bezoekers aan het
denken zet en zichzelf doet afvragen: “Hoe zit dat eigenlijk bij mij? Hoe werkt dat in mijn hoofd?”.
Dat is echt een prachtig proces in het groepsgesprek.” Een ander zegt: “Gisterenavond vertelde een
bezoeker over zijn inmiddels omgekeerde visie hierop. Hij zei: “Alles zat tegen afgelopen dagen,
zowel op werk als privé. Ik had zo’n vervelende week waarin niks lekker loopt. Vroeger zou dat een
trigger zijn voor een uitglijder, terugval of zelfs een heel weekend gebruik. Maar nu ben ik me heel
bewust dat dit kan gebeuren en dáárdoor gebruik ik deze situatie nu niet meer als ‘aanleiding’, ‘reden’,
of ‘oorzaak’ voor gebruik als troost, beloning of verdoving. Ik realiseer me nu dat anderen, zónder
verslavingsgevoeligheid, óók regelmatig een vervelende periode hebben waarin alles tegen zit. Maar
voor hen is dat geen reden tot (onmatig) gebruik. Voor mij werkte dat wel zo en daar moet ik bewust
van zijn én blijven – dan gaat het goed met me ondanks tegenwind.” Ik vind dat dit ook te maken heeft
met de formulering van die zin in onze gespreksregels: er zijn blijkbaar mensen die de huidige
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formulering misbruiken als ‘argument’ om in gebruik te ‘mogen/kunnen’ blijven, al is het een ander
middel dan ‘the drug of choice’, het middel waar ze specifiek erg gevoelig voor zijn. Met als
‘argument’ dat ze voor die andere middelen minder gevoelig zouden zijn waarmee de basale algemene
verslavingsgevoeligheid wordt ontkend. Dat leidt tot gevaar voor “cross addiction”: zoeken naar
hetzelfde effect (beloning, troost, verdoving, vermijding, ontspanning, roes, extase, trip) in een ander
middel of gedrag.” De gespreksleider van de groep in Alkmaar sluit af: “Precies: verslaving is zo
verschrikkelijk sterk dat je hersenen kunnen blijven zoeken naar een ‘reden’, ‘oorzaak’, ‘situatie’,
‘argument’ om er tóch nog, al is het maar een béétje, aan toe te kunnen geven. Ook al wordt die
aandrang met de tijd natuurlijk minder; het blijft toch altijd op de loer liggen.” De voorzitter zegt: “Ik
nodig iedereen hier uit na te denken over een andere formulering van de betreffende alinea in onze
gespreksregels”. Wat later in het gesprek meldt de vertegenwoordiger van de Buitenveldertgroep
Alkmaar nog: “Ik vind het heel leuk en waardevol om dit vrijwilligerswerk te doen. Ik doe het met
heel veel plezier en liefde, elke maandag weer. Mensen van crisis, detox en ISBA (Intensieve Schema
Behandelafdeling) van de kliniek stimuleren elkaar regelmatig om de groep eens te bezoeken. Ik heb
goed contact met 2 psychologen van Brijder, die ook regelmatig hun cliënten wijzen op de
mogelijkheid deze groep te bezoeken en dat ook stimuleren. Dat werkt ook goed. Ik zeg tegen
bezoekers van de groep: “Als je het op prijs stelt mag je mij je telefoonnummer geven.” Mijn nummer
staat op de folder en site dus die kunnen ze toch wel vinden, maar ik wil graag hun nummer om te
informeren hoe het met ze gaat als ze ineens niet meer komen opdagen zonder dat ze daarover iets te
(durven) zeggen. Ik bel ze dan als ze een paar weken niet meer komen. Vaak hebben ze een uitglijder,
terugval of iets anders mee gemaakt en hebben wat aanmoediging nodig om weer te komen. Maar ik
wil wel dat mensen natuurlijk altijd helemaal uit vrije keuze naar deze groep komen, anders heeft het
geen zin. Ik raad nieuwe bezoekers daarom ook aan te ‘shoppen’ bij alle zelfhulpgroepen als ze daar
behoefte aan hebben zodat ze goed kunnen vergelijken en onderzoeken wat past. Degene die het langst
komt bezoekt de groep acht jaar en komt nog steeds af en toe nog langs. Ik zelf bezoek de groep ook
nog steeds voor mezelf, al ruim tien jaar. Het helpt me nog steeds. Ik kan er ook nog steeds mijn eigen
ei kwijt. Ik ben gespreksleider en contactpersoon van de groep maar ook gewoon gelijkwaardig
deelnemer en ik breng mijn eigen problemen, moeilijkheden en kwetsbaarheid in. Ik zeg dan ook tegen
alle deelnemers dat ze in deze groep echt helemaal zichzelf kunnen zijn en dat een terugval of
uitglijder hier niet wordt veroordeeld.”
Een deel van de bezoekers van de Buitenveldertgroep in Alkmaar komt uit de dorpen rondom Alkmaar
(Driehuizen, Graft, Grootschermer, Koedijk, Markenbinnen, Noordeinde, Oterleek, Oudorp, De Rijp,
Schermerhorn, Starnmeer, Stompetoren, Ursem, Zuidschermer en West-Graftdijk, maar soms ook uit
Bergen, Egmond, Heiloo, Heerhugowaard.). Daar zijn ook plaatsjes bij waar iedereen elkaar kent.
Vaak ervaren mensen die uit zulke dorpjes komen en onze groep bezoeken om van de drank/drugs af
te blijven heel grote sociale druk in hun eigen omgeving om juist wél mee te drinken en/of gebruiken.
Het wordt ze hoogst kwalijk genomen dat ze gestopt zijn met drank en/of drugs. Want daarmee
hebben ze de code en mores van de sociale groep waar ze deel van uitmaakten doorbroken. Ze worden
ineens gezien als verraders en horen er niet meer bij. Met grote sociale uitsluiting tot gevolg. Je wordt
als niet-gebruiker echt gewoon totaal genegeerd en uit de groep ‘vrienden’ gezet. Soms ontsnapt men
dan uit het dorp naar een andere, vaak grotere plaats om een nieuw nuchter leven op te kunnen
bouwen. Sociale druk kan dus op verschillende manieren een hele grote rol spelen: niet alleen door het
taboe en stigma op verslaving en het geroddel erover, maar óók doordat een bepaalde sociale
omgeving niet accepteert dat je niét meer drinkt en/of gebruikt. Die druk uit de omgeving kan zo groot
zijn dat mensen het niet redden om in die omgeving uit gebruik te blijven. Ze moeten daarvoor vaak
naar een andere plaats verhuizen als het niet mogelijk is om op dezelfde plek een andere omgeving
voor zichzelf te creëren. Stoppen met drank/drugs/gokken kan dus ook op dat vlak enorme gevolgen
hebben die in eerste instantie zeker niet positief lijken: je moét dan noodgedwongen soms die grote
stap zetten te verhuizen uit je dorp, waar je geboren en getogen bent, puur om nuchter te blijven en een
ander leven op te kunnen bouwen. Ik zeg ook regelmatig tegen de bezoekers van de groep: “Stoppen is
een werkwoord – je moet er echt aan werken; het gaat niet zomaar, het is geen knopje dat je omzet
waardoor je niet meer gebruikt en uit gebruikt blijft. Er blijven momenten dat je weer ergens tegenaan
loopt, trekmomenten hebt. Het is nodig daar altijd alert op te blijven wil je niet weer voor de bijl gaan.
Je kunt alert blijven door een lotgenotengroep te bezoeken zoals de Buitenveldertgroep, of natuurlijk
een andere zelfhulpgroep. Onderzoek dat en geef jezelf een kans door de groep een paar weken te
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bezoeken en trek niet meteen na één bezoek een conclusie.” Er komen veel jonge mensen naar de
Buitenveldertgroep Alkmaar. Ongeveer de helft van de bezoekers hebben/hadden problemen met
alcohol. De andere helft is polygebruiker (meerdere middelen). Ook daardoor is er variatie in de
bijdragen aan het groepsgesprek net zoals doordat iedereen een eigen weg in herstel heeft. Ieder
individu is anders en reageert anders. Het mooie is dat iedereen leert van alle totaal verschillende
ervaringen, worstelingen en oplossingen die alle unieke bezoekers benoemen. Het gaat erg goed met
de Buitenveldertgroep in Alkmaar. Ik vind het echt fijn dat het zo goed gaat. Ik ben er elke maandag
met plezier, ook met Pasen en Pinksteren, dat altijd op maandagen valt. Ik heet bezoekers van harte
welkom en hun wel en wee gaat mij ook echt aan het hart. De bezoekers luisteren héél goed naar
elkaar. De totale groep mensen die de zelfhelp in Alkmaar bezoekt of er contact mee heeft bestond in
2019 dus gemiddeld uit 25-45 mensen. Die getallen variëren door het jaar heen. Gelukkig komen niet
alle bezoekers elke maandag want dan is, zoals eerder gezegd de groep echt te groot voor een goed en
diepgaand groepsgesprek waarin iedereen gelijkwaardig aan bod kan komen. De gesprekken duren
gemiddeld anderhalf uur. Zonder direct verband tussen het aantal bezoekers en de tijdsduur van het
groepsgesprek. Als er minder bezoekers zijn gaan we nog dieper in op een onderwerp en zijn we toch
ook soms anderhalf of twee uur bezig.
Er zijn diverse vaste bezoekers van de Buitenveldertgroep Alkmaar die door die groep na de
behandeling in de kliniek niet in het “zwarte gat” zijn gevallen door wekelijks hun verhaal te kunnen
delen en te luisteren naar de worstelingen en oplossingen van anderen. Mede daardoor bleven zij
stabiel en zijn ze niet (meer) uitgegleden of teruggevallen, en hebben zich blijvend vrij gevochten uit
de ban van de verslaving, zodat ze bijvoorbeeld (soms via de tussenstap van begeleid wonen) weer een
eigen woning en een baan hebben.
Een paar voorbeelden van herstel:
•R. alcoholverslaving, 7½ jaar clean, werkt en is voor zichzelf begonnen, met succes!
•T. alcoholverslaving, 6½ jaar clean, werkt
•B. alcohol- medicijnen- en cannabisverslaving, ruim 6½ jaar clean, werkt weer
•M. alcoholverslaving, 7½ jaar clean, vallen en opstaan, ZZP-er
•L. alcoholverslaving, 7 jaar clean, helaas werkloos door reorganisatie
•I. alcoholverslaving, vallen en opstaan, heeft wel weer parttime werk, woont weer alleen
•R. alcohol- en cannabisverslaving, 6½ jaar clean, eigen bedrijf
•R. alcoholverslaving, fysiek veel tegenslagen gehad (geamputeerd been), na thuiskomst terugval
gehad, maar heeft meteen telefonisch contact opgenomen met gespreksleider en probeert met zijn
scootmobiel weer regelmatig te komen
•P. alcoholverslaving, 9 jaar clean, gepensioneerd en vrijwilligerswerk (rijdt buurtbus)
•P. alcoholverslaving, 10 ½ jaar gespreksleider van deze groep, 11 jaar clean, gepensioneerd,
vrijwilligerswerk
Onderwerpen die regelmatig terugkeren in de groepsgesprekken in de groep Alkmaar zijn:
•Zie je het als een ziekte of als een zwakte?
•Hoe ga je om met spanning?
•Heb je een plan voor de naderende feestdagen? Dit is een jaarlijks terugkerend onderwerp, eind
december.
•Aan wie vertel ik over mijn verslaving en aan wie niet?
•Hoe ga je om met trek?
•Hoe ga je om met terugval?
•Hoe heb je je leven ingericht zonder drank, cannabis, etc.?
•Hoe ga je om met angst voor eenzaamheid?
•Hoe ga je om met relatie versus verslaving?
•Heb je een schuldgevoel? Hoe ga je ermee om?
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Activiteitenverslag 2021 Buitenveldertgroepen
Amsterdam/Amstelland
Bij bezoekers van de groepen in Amsterdam bleek in het begin van de pandemie vooral de behoefte
aan telefonische contacten groot, wanneer door lockdowns, avondklok en gesloten locaties tijdelijk
geen fysieke bijeenkomsten mogelijk waren; waar de meeste bezoekers echter steeds bleven uitkijken,
ook in 2021. Omdat er bij de lockdowns in 2021 door de overheid besloten was dat het niet slim was
om kwetsbare burgers herstelgroepen als de Buitenveldertgroepen te ontzeggen, was het vrijwel heel
2021 mogelijk wekelijks groepsgesprekken te houden op de locatie aan de A J Ernststraat, in goed
overleg met de medewerkers van Huis van de Wijk Buitenveldert. Daar waren de deelnemers erg blij
mee. Want juist doordat de voortdurende en soms sterk wisselende coronamaatregelen hadden zij
grote behoefte aan de groepsgesprekken en het contact met andere deelnemers om goed in herstel te
blijven. In de Jellinek kliniek in de Obrechtstraat waren na een onderbreking halverwege 2021
gelukkig ook weer bijeenkomsten mogelijk, uiteraard ook daar onder de voorwaarde van mondkapjes
dragen wanneer je loopt, en anderhalve meter afstand houden tijdens de groepsgesprekken, waarvoor
we zorg hebben gedragen door grote ruimte huren en de stoelen inderdaad op anderhalve meter van
elkaar te zetten en goed te ventileren zodat we elkaar niet zouden besmetten, wat gelukkig ook niet is
gebeurd. Tijdens perioden van de meeste strenge lockdowns en avondklok verliepen de contacten
telefonisch, via WhatsApp en mail om elkaar langs die weg te ondersteunen in het herstel en nieuwe
belangstellenden ook langs die weg welkom te heten en lotgenotencontact aan te kunnen bieden. Ook
werd er gaandeweg 2021 wekelijks een online groepsgesprek georganiseerd, omdat door de duur van
de coronamaatregelen en de sterke wisselingen daarin steeds meer mensen hun schroom om het hoofd
in beeld te komen overwonnen, en al snel merkten dat de online groepsgesprekken net zo rustig en
veilig zijn als die op locatie, door onze gespreksregels en de deelname van uitsluitend lotgenoten. De
online vaak ervaren distantie is doordat iedereen openlijk spreekt over zijn eigen kwetsbaarheden ook
niet aanwezig, waardoor mensen zich verbazend makkelijk uiten en goed naar elkaar luisteren. Zelfs in
die mate, dat besloten is het wekelijks onlinegroepsgesprek vast onderdeel van het aanbod te maken.
Een deel van de bezoekers is echter sterk gehecht aan de wekelijkse offline groepsgesprekken op de
vaste vertrouwde locaties. Dus we zijn blij dat we die vrijwel geheel 2021 ook hebben kunnen bieden,
en dat ze inmiddels weer kunnen plaatsvinden met steeds minder, en binnenkort in maart 2022 zelfs
helemaal zonder maatregelen. Hoewel we ons er bewust van blijven dat het corona virus nog steeds
circuleert en ook nog kan muteren tot een meer schadelijke variant dan het huidige omikron virus: we
blijven goed zorgen voor elkaar, ook aangaande dit onderwerp. Het heeft geen zin stoer te doen en/of
in de weerstand te schieten en regels te negeren. We houden ons aan de regels op de locaties. Zo heeft
Arkin heeft besloten het huidige beleid te continueren: het dragen van mondkapjes door medewerkers,
cliënten en bezoekers verplicht is wanneer we ons binnen een Arkin locatie verplaatsen. Ook is het
verplicht om onderling 1,5 meter afstand te houden. De maatregelen gelden in ieder geval tot 15 maart
2022. Op die datum wordt er opnieuw naar de situatie gekeken. Wij kunnen ons daar goed in vinden.
Sommige vaste en nieuwe bezoekers zijn sowieso omdat zij zelf, of iemand in hun omgeving, tot de
risicogroep behoren extra voorzichtig. Sommigen hebben daarom nog steeds voorkeur aan telefonisch
of online contact, of spreken af in de buitenlucht met een lotgenoot. Wij zijn allang blij als mensen
zich door angst voor het virus en de beperkende coronamaatregelen niet afsluiten en opsluiten, omdat
dit de kans op een terugval mogelijk kan verhogen. Deelnemers geven duidelijk aan dat ze in deze
periode juist extra behoefte hebben aan lotgenoten contact, of dat nu ‘live’ is, telefonisch of online
langs verschillende kanalen. Gelukkig verzorgen onze vrijwilligers al die verschillende manieren van
mogelijkheden tot peersupport. Gemiddeld komen er 15 bezoekers per (online) groepsgesprek dus 30
bezoekers per week. Dat zijn 1560 bezoeken per jaar van 60-150 unieke bezoekers. Tijdens een
overleg meldt een gespreksleider: “De groep loopt altijd heel goed qua aantal bezoekers. Daarom heb
ik een nieuw huurcontract met Arkin gevraagd voor een grotere ruimte in 2021 en daarna, zodat we op
ruime afstand van elkaar kunnen zitten en toch iedereen welkom kunnen heten. We merken wel dat
sommigen nog steeds schroom hebben om op locatie te komen en telefonisch en/of online contact met
ons zoeken, maar daar zijn we inmiddels aan gewend en dat is ook prima. Die mogelijkheden houden
we sowieso in de toekomst. Dat is uiteindelijk een positief effect van corona op ons aanbod geworden.
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Ook hebben mensen elkaar onderling op gepaste afstand ontmoet toen dat weer mogelijk was. We
verwachten wel dat ook zij op een gegeven moment weer komen naar de fysieke groepsgesprekken. Ik
begrijp ook wel dat sommige mensen heel erg hechten aan anonimiteit wegens het taboe op en stigma
rondom verslaving en mede daardoor voorzichtig zijn met contacten buiten de groepsgesprekken om.
Want daar kun je toch het meest anoniem zomaar binnenlopen en deelnemen zonder enige vorm van
registratie en zonder digitale sporen na te laten. Dat ze tijdelijk een contactgegeven moesten geven in
verband met mogelijk bron- en contactonderzoek in het geval zich er een besmetting zou voordoen, is
iets wat de meeste mensen wel begrepen, en ook gewend waren van andere omstandigheden. Ik heb
ook wel overwogen om bij mij thuis de groepsgesprekken te houden, maar dat heb ik niet gedaan,
want dat kan een beetje gevaarlijk zijn: alle bezoekers, ook die ik niet ken en waarvan ik niet weet of
ik ze kan vertrouwen, zouden dan weten waar ik woon. Als ze dan een keer boos zijn omdat ik de
gespreksregels handhaaf kunnen ze in een instabiele periode verhaal komen halen bij mij thuis. Ook
zijn er bezoekers die nog enorme maatschappelijke en financiële problemen hebben en geen of geen
eigen woonruimte hebben: die kunnen denken; “Hij heeft ruimte zat”, of iets dergelijks. Soms komen
er ook nieuwe bezoekers naar de groep die nog best wel instabiel kunnen zijn of merkwaardig en lastig
gedrag vertonen: die wil ik ook niet bij mij voor de deur hebben staan. We hebben ook nog overwogen
de groepsgesprekken tijdens deze corona ellende in de ruime tuin van een bezoeker te doen omdat het
beter is om iets buiten te doen omdat daar de kans op besmetting kleiner is. Maar ja, dan weten alle
bezoekers weer het adres van die bezoeker en dat leek ons toch ook geen goed idee. Daarom spraken
sommige mensen onderling af in twee- of drietallen op anderhalve meter in een park af, wanneer dat
was toegestaan. Het aantal bezoekers per groepsgesprek wisselde zoals gebruikelijk zowel qua aantal
(soms ineens 20 dan weer 8 bezoekers) als wat betreft wie de bezoekers zijn: niet iedereen komt elke
week en er is doorstroming. Maar we bereiken dus véél meer dan 15 unieke bezoekers door het hele
jaar heen. Mensen komen ook onverwachts en sommigen onregelmatig, naar hun behoefte en hun
vermogen. Dat is allemaal prima want mensen hoeven zich niet aan of af te melden: de ruimte die ze
daardoor steeds weer ervaren om helemaal zélf zonder enige dwang te besluiten wel of niet te komen
is belangrijk voor de bezoekers, net als de mogelijkheid anoniem deel te kunnen nemen. Maar er zijn
ook een paar bezoekers die net als ik elke week aanwezig zijn; wij vormen de vaste kern die belangrijk
is voor de stabiliteit en continuïteit van de groep. Ik ga zelf als contactpersoon altijd een half uur voor
aanvang van het groepsgesprek beneden bij de receptie zitten als aanspreekpunt. Er komen regelmatig
nieuwe bezoekers die daardoor kunnen vragen waar het groepsgesprek is en hoe het in zijn werk gaat.
Maar ook regelmatige bezoekers hebben vaak wel de behoefte vooraf even een persoonlijk praatje te
maken. Ik haal dan ook meteen de sleutel van de groepsruimte bij de receptie zodat we om 19:30 uur
kunnen beginnen met het groepsgesprek. We hebben de ruimte tot 20:30 uur en daar hebben we vaak
ook genoeg aan. Maar als het groepsgesprek meer tijd vraagt en we anderhalf uur bezig zijn, wat ook
regelmatig gebeurt, kunnen we gelukkig gewoon gebruik blijven maken van de ruimte, omdat er na
ons niemand in hoeft. Voor veel bezoekers geldt dat het groepsgesprek niet té lang moet duren, want
dan houden ze het niet vol met hun concentratie, maar ook niet om het wekelijks te blijven doen als
onderhoud van de alertheid op de verslavingsgevoeligheid. Ik lees voordat het groepsgesprek begint de
gespreksregels voor als er nieuwe deelnemers zijn, zodat iedereen weet hoe we werken en waarom we
bij elkaar zijn, wat het doel van het groepsgesprek is. Dan vraag ik om een onderwerp en dat komt er
altijd wel, ook al kan het soms even duren. Het is helemaal niet erg als het dan even stil is; dan kan
iedereen even tot rust komen, de voorbije week reflecteren en kijken of er iets is gebeurd waarover ze
het willen hebben. Ook is het voor nieuwe bezoekers goed om met een moment van stilte om te leren
gaan, want verslaving breng vaak veel onrust, haast en ongeduld met zich mee. Het is een mooie
gelegenheid geduld aan te leren, even te voelen, even tot rust te komen. De enkele keer dat ik zelf niet
kan komen zorg ik er voor dat er een vervangende contactpersoon en gespreksleider is. Ook geef ik
zelf of een andere vrijwilliger regelmatig een voorlichting over de Buitenveldertgroep: we vertellen
dan hoe de werkwijze bij ons is, hoe we zelf bij de groep zijn gekomen en wat het voor ons betekent.
Ik weet zelf nog goed dat ik voorlichting kreeg over de Buitenveldertgroep toen ik zelf in behandeling
was bij Jellinek. Ik was daar zó blij mee! Want ik zat daar dan wel in de kliniek, maar zag er enorm
tegenop hoe ik daarna verder zou moeten zonder drank, zonder het café op de hoek en alle andere
kroegjes in mijn buurt waar mijn hele sociale leven zich toe had beperkt. Ik voelde allang aankomen
dat ik grote kans maakte om na mijn behandeling toch weer in oude levensgewoonten te verzanden. Ik
had wel een route uitgestippeld zodat ik naar mijn werk kon zonder een kroeg tegen te komen, maar
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dat hou je ook niet de rest van je leven vol. Je komt nu eenmaal kroegen tegen en er zijn mensen die
naar de kroeg gaan. Die voorlichter zei heel eerlijk: “Ik vond het óók heel moeilijk het eerste jaar van
de drank af te blijven. Maar als je dat eerste jaar doorkomt ben je al een heel eind verder en dan kan
het echt gaan lukken om blijvend niet meer te drinken. Mij is het gelukt, dus waarom jou niet? Elke
week daarover kunnen praten in de Buitenveldertgroep heeft mij daarbij enorm geholpen.” Toen dacht
ik bij mezelf: dáár moet ik bij zijn! Ik vertel cliënten ook altijd als ik zelf voorlichting geef hoe het mij
vergaan is en dat het mij echt enorm geholpen heeft de groepsgesprekken een paar weken een kans te
geven voordat je een conclusie trekt. Het duurt even om eraan te wennen met vreemde mensen het
gesprek over kwetsbaarheid aan te gaan en te merken dat je dan niet wordt veroordeeld of uitgelachen
of weggezet als aansteller omdat je het moeilijk hebt. Het kost tijd andere, nieuwe, gezonde
gewoonten aan te leren, zoals jezelf uiten over waar je mee zit in plaats van een drankje te nemen
zodat je het niet meer zo voelt. Bovendien zijn wij als verslaafden vaak behoorlijk impulsief en
trekken dus op basis van één enkel groepsgesprek of één enkele ervaring een conclusie over álle
groepsgesprekken en álle bezoekers. Maar elke gespreksavond is anders, en de bezoekers wisselen
ook, dus dat slaat nergens op. Ook hebben we de neiging als er een keer een onderwerp aan de orde
komt waar we denken niet zoveel mee te hebben een volgende keer meteen maar weer weg te blijven
omdat we ongeduldig en/of intolerant zijn. Maar volgende week kan er weer een onderwerp aan de
orde komen wat jou heel veel te bieden heeft en precies aansluit op jouw fase van herstel en jouw
leven. Natuurlijk hoor je ook wel eens dezelfde verhalen van dezelfde of van verschillende mensen,
maar hoe rustiger je wordt en hoe ruimer in je hoofd, des te beter kun je ook daar naar luisteren, en de
ander belangeloos een luisterend oor bieden omdat hij/zij dat nodig heeft. Juist dan blijven komen
brengt een leerproces op gang waarbij we geduld, rust, tolerantie en consequent gezond gedrag
opbouwen. Daarom is het verstandig om als tip bij voorlichtingen aan de mensen mee te geven dat
welke groep ze ook willen gaan bezoeken, die groep en werkwijze en zichzelf minstens een keer of
vier een kans te geven en niet na één keer al een conclusie te trekken. Alleen al die afspraak met jezelf
daadwerkelijk nakomen kan al een hele verbetering voor je levensstijl betekenen. Omdat je in de
verslaving meestal afspraken met jezelf en met anderen helemaal niet nakomt. Wat ik ook nog altijd
heel fijn vind aan de Buitenveldertgroep is dat alle soorten verslavingen door elkaar zitten en dat we
mede daardoor niet praten over de middelen en het verslaafde gedrag, maar over oplossingen. Want
praten over je verslaving helpt je niet verder, maar praten over worstelingen met verslaving en het
leven en het herstel van de verslaving, praten over verslavingsgevoeligheid en over de oplossingen en
nieuwe stappen die je zet in je leven, dát helpt wél. Dat betekent niet dat een groepsbijeenkomst altijd
elke week fantástisch moet zijn en dat je daar elke keer overmatig enthousiast over zou moeten zijn,
zoals sommige mensen wel denken. Dat is geen realistische maar een overspannen verwachting die
meestal te maken heeft met verslavingsgedrag. Ik bezoek zelf deze groepsgesprekken al 23 jaar en dat
doe ik óók nog steeds voor mezelf: Ik kom altijd beter van een groepsgesprek dan dat ik er naartoe
ging: het blijft bijdragen aan mijn blijvende herstel, levensinzicht en levensgeluk. 23 jaar geleden zat
ik na het werk altijd in de kroeg en speelde de alcohol een hoofdrol in mijn leven. Nu is dat gelukkig
al heel lang niet meer zo en sindsdien gaat het een stuk beter met me. Ik ben ervan overtuigd dat ik
nog leef omdat ik toen gestopt ben met drinken, want dat liep helemaal uit de hand. Het gezonde
nuchtere contact met peersupporters waarin ook pijnlijke, kwetsbare en diepgaande onderwerpen niet
worden gemeden is belangrijk voor mij en de andere bezoekers. Op veel soorten werk kun je alleen
maar vrij oppervlakkige contacten hebben, en ook al ben je daar dan fysiek niet alleen, dan kun toch je
geestelijk wel alleen voelen. Ik vind het, net als de andere deelnemers, fijn contacten te hebben met
mensen van allerlei verschillende leeftijden en achtergronden. Het houdt mij levendig en bij de tijd.
Van jongeren leer ik vaak net zo goed heel veel. Er is een bezoeker die zelfs nog langer dan ik naar de
groep komt, ik geloof al ruim 30 jaar en daardoor al die jaren al stabiel blijft. Maar er zijn natuurlijk
ook mensen die kortere tijd komen en er komen steeds nieuwe bezoekers. Iedereen heeft een andere
behoefte aan tijd en intensiteit van deelname aan groepsgesprekken. Maar de zekerheid dat je er elke
week heen kunt gaan als je daar behoefte aan hebt werkt voor velen heel ondersteunend in blijvend
herstel. Ik ben inmiddels verhuisd om in de toekomst langer zelfstandig te kunnen wonen doordat ik
gelijkvloers met een lift ben gaan wonen. Vooruitkijken is ook iets wat totaal nooit deed toen ik nog
aan de drank was. Nu is dat gelukkig anders. Daardoor kan ik beter voor mezelf en anderen blijven
zorgen. Na mijn verhuizing woon ik wat verder van de locatie, en daarom nemen andere vrijwilligers
mijn taken over. Medewerkers van de detox gaven in 2020 aan de voorlichtingen aan hun cliënten echt
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te missen in het programma, dus het is heel fijn dat die in de loop van 2021 weer zijn opgestart en
nieuwe vrijwilligers dat nu graag doen, omdat ze merken wat een interessant en mooi werk dat is, en
hoe mooi het is als mensen daardoor naar de groepsgesprekken komen en daar veel inzicht en steun
vinden voor hun herstel. Er is een lijst van jarenlange inbreng van onderwerpen ontstaan; dat is ook
voor de andere gespreksleiders interessant ter inspiratie. Maar ik vind het zelf ook mooi te zien wat er
in een jaren allemaal besproken is. Dit voorbeelden van besproken onderwerpen zijn: •Hoe waren de
kerstdagen en oudjaar? •Vluchtgedrag •Veranderen van je levensstijl •Faalangst •De puntjes op de i
leren zetten •Huiselijk geweld •Wat doet de groep met mij? •Schaamte •Verantwoordelijkheid •Door
verdriet en tegenslag aan het middel denken •Het gevoel hebben dat iedereen jou niet mag •Weer
kunnen functioneren •Leren omgaan met veranderingen maar nu zonder middelen •Teleurstellingen
•Uit de kliniek komen en hoe dan verder •Veel profijt hebben van de groepsgesprekken •Kun je naast
de nadelen ook voordelen voor jezelf zien van de veranderingen door corona? •Hoe gaan we verder als
er straks door corona geen fysieke groepsgesprekken meer mogelijk zouden zijn?
Na de coronaperiode zullen er ongetwijfeld ook weer mensen naar de groep gaan komen met wie het
niet zo goed gaat omdat ze door het vele thuiszijn meer zijn gaan drinken of gebruiken - die kunnen
dan steun in de groep vinden. Het valt echt niet altijd mee om het vol te houden. Voor mij zijn de
groepsgesprekken daarbij altijd heel belangrijk geweest en ik weet dat dit ook zo is voor de andere
bezoekers.”
Een andere contactpersoon en gespreksleider meldt tijdens een intervisie: “Als eerste wil ik deze keer
vertellen dat het ons ook in 2021, ondanks corona, als bezoekers van de groep toch weer is gelukt uit
giften een kleine donatie te doen aan het Stoelenproject, dat ooit ontstaan is op initiatief van een aantal
bezoekers van onze groep. Daar waren ze weer erg blij mee gezien de reactie: “Wat fantastisch dat de
Buitenveldertgroep ook dit jaar weer een mooi bedrag bij elkaar heeft gebracht. Zeer welkom, nu vele
kookgroepen afhaken. Nu vaak bezoekersparticipatie, maar het eten moet dan wel zelf betaald worden.
Jullie bijdrage komt daar goed van pas. Veel dank namens de bezoekers, Penningmeester Stichting
Stoelenproject”. Wanneer er door corona tijdelijk geen fysieke groepsgesprekken kunnen zijn willen
ook onze deelnemers in de meeste gevallen telefonisch contact houden – dan doe ik als contactpersoon
regelmatig een belrondje, of de mensen bellen mij op. Dat geldt ook voor nieuwe bezoekers want mijn
nummer staat op de website. In tijden van totale lockdown en verbod op groepen staat ook duidelijk op
de website vermeld hoe mensen in contact kunnen zijn met ons: “Hoewel er momenteel geen fysieke
bijeenkomsten zijn kun je wel contact opnemen met contactpersoon A: hij staat altijd open voor een
telefoongesprek, ook (juist) nu. Hij heeft ook telefonisch contact met degenen die de fysieke groep al
eerder bezochten. Ook is er onderling contact tussen deelnemers op eigen gelegenheid en naar eigen
wensen. Mocht je behoefte hebben aan een online groepsgesprek, meld je dan aan via het
vragenformulier op deze website of mail naar info@zelfhelp.nl Dan helpen wij je verder: er zijn
diverse online groepsgesprekken via videobellen. Locatie maakt daarbij nu even niet uit.” Zo hebben
we alle nieuwe belangstellenden naar behoefte kunnen helpen met ons aanbod. Soms leidt dat ook tot
individuele begeleiding via mail, app, telefonisch of in fysieke een-op-een ontmoetingen: sommigen
uiten zich helemaal in een-op-een contact, ook via mail bijvoorbeeld. Uiteraard vraagt dit wel extra
tijd, inzet en aandacht van de vrijwilligers die daarmee bezig zijn, maar we zijn blij dat we die ook in
ons midden hebben. Door het brede aanbod zowel online als offline is het lotgenotencontact ook in
2021steeds gewaarborgd gebleven. We houden ons bij de fysieke groepsgesprekken aan de algemene
corona-maatregelen. Deze basisregels zijn: Was vaak je handen, geef geen hand, hoest en nies in de
binnenkant van je ellenboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten, houd anderhalve
meter afstand, blijf thuis bij klachten die kunnen wijzen op corona: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid. We
willen elkaar niet ziek maken in onze groepen maar juist helpen herstellen, dus hou je aan deze regels.
Als er nieuwe mensen hebben deelgenomen aan het groepsgesprek probeer ik na afloop als ik de kans
krijg altijd te vragen hoe ze het ervaren hebben. Ik merk dat sommigen het sociaal gewenste antwoord
geven en zeggen dat ze volgende week weer zullen komen. Dat menen ze op dat moment meestal ook
echt wel, maar kunnen (nog) geen vervolg geven aan gezond gedrag. De mensen die zich wat meer op
de vlakte houden en het eens even willen aankijken komen vaak juist wél weer terug. Maar ik probeer
altijd duidelijk te maken dat het kan helpen niet na één groepsgesprek een conclusie te trekken maar
het even rustig aan te zien, om zichzelf zo de ruimte te geven te wennen, en op de wat langere duur te
ervaren wat de gesprekken voor ze kunnen betekenen. Het verslaafde brein wil nu eenmaal snel effect
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terwijl blijvend herstel juist iets is van de langere duur. We hebben inmiddels weer een hechte groep
van 8-15 mensen per week, met een vaste kern maar ook nieuwkomers waarvan sommigen lange tijd
regelmatig blijven komen, en anderen kortere tijd of meer onregelmatig. Sommige bezoekers durven
door corona nog steeds niet naar fysieke bijeenkomsten te komen; met hen houden we telefonisch of
online contact, naar behoefte. Ik lees als gespreksleider altijd de gespreksregels voor als er nieuwe
mensen deelnemen aan het groepsgesprek. Ik schrijf elke week het besproken onderwerp op (die zijn
elders in dit verslag te vinden). Dat is echt erg waardevol. Derden, zoals gemeenten en hulpverleners
kunnen dan ook beter begrijpen waar de groepsgesprekken over gaan. Want voor mensen die geen last
hebben van verslavingsgevoeligheid is dat vaak een raadsel. Zij begrijpen niet uit eigen ervaring dat
verslaving in principe een chronische progressieve ziekte is die leidt tot de dood, als je niet in herstel
komt. En dat dit herstel tijd kost en ook blijvend is, omdat je altijd terug kunt vallen zodra je niet meer
alert bent op je verslavingsgevoeligheid, of die gaat bagatelliseren. Dat het daarom dus nodig kan zijn
de groep langere tijd te bezoeken om zo stabiel te blijven, je verder te ontwikkelen en door te groeien,
zodat de verslavingsperiode en alle gevolgen daarvan steeds meer op de achtergrond komen zónder dat
het vergeten wordt, en je weer hele andere dingen kunt gaan doen in en met je leven zónder terugval.
We vinden het dus belangrijk dat we verslag kunnen doen van de vorderingen van het herstel van
bezoekers. Dat kan zijn: het weer stabiel zijn en geen overlast meer veroorzaken of schulden maken,
maar ook het oppakken van vrijwilligerswerk, mantelzorg, oppas, maatje zijn voor een ander, betaald
werk, een eigen zaak opzetten, een gezin opbouwen, enzovoorts. Het maakt herstel voor derden
concreet zichtbaar wanneer we dat kunnen beschrijven in verslagen. Altijd geanonimiseerd natuurlijk,
maar dat kan prima als je gewoon wat verschillende soorten vrijwilligerswerk (bijvoorbeeld voor onze
stichting, voor verslavingszorg of GGZ, of in een kerk, of welke andere organisatie dan ook) of
betaald werk noemt van bezoekers van de groep, en wat over de verbeterde levensomstandigheden of
in ieder geval meer balans dan voorheen. Dat kan ook best een leuk gespreksonderwerp voor het
groepsgesprek zijn: “Wat voor werk of vrijwilligerswerk of mantelzorg doe jij of kun je juist niet doen
en hoe is dat voor je?”
Voor iemand die door drank en drugs steeds met justitie in aanraking kwam en/of dakloos was en/of
diep depressief en angstig is het al een enorm herstel om een beetje vredig te leven en een kamer te
hebben bij begeleid wonen of zelfstandig: dat is óók een vorm van herstel. Aan de andere kant van het
spectrum zijn er misschien bezoekers die vanaf ‘ground zero’ weer een heel ander en nieuw leven
hebben weten op te bouwen, hele nieuwe dingen zijn gaan doen en misschien inmiddels zo’n druk
leven in goede balans hebben dat ze niet of nauwelijks meer naar de groep komen, die echter wél in
hun herstel heel veel betekend heeft. Dat is óók herstel, maar je zou het zomaar kunnen vergeten mee
te nemen in het verslag van een groep. We hebben ook een groepsapp voor bezoekers die zich daarbij
aan willen sluiten. Dat is in de eerste plaats makkelijk om mededelingen over de groep te doen. Zeker
toen corona de boel begon te verstoren. Langs die weg houden we nu ook contact zodat de groep in
beeld blijft bij de bezoekers en omgekeerd. Ook hou ik telefonisch contact met de bezoekers in de
periode dat we echt fysiek niet bij elkaar konden komen, of als ze een tijdje niet komen en ik het
gevoel heb dat het mogelijk niet goed met ze gaat. Dat wordt duidelijk gewaardeerd. Gelukkig kunnen
we in 2021 vrijwel het hele jaar weer gewoon de fysieke groepsgesprekken houden, ook al is het op
die anderhalve meter afstand van elkaar. Want op die manier met elkaar spreken en elkaar in de ogen
kunnen kijken, elkaar live horen en zien spreken vind ik toch het meest prettig en meest waardevol.”
Ter aanvulling hier wat berichten over de recente geschiedenis van de groepen in Amsterdam.
Zo meldt een vrijwilliger van een Amsterdamse groep juni 2019 tijdens een landelijk overleg van alle
Buitenveldertgroepen in Nederland: “Het is een erg fijne groep met een vaste kern bezoekers met een
gezonde balans tussen de mannelijke en vrouwelijke bezoekers, waardoor ook nieuwe vrouwelijke
bezoekers makkelijker komen en blijven komen. En er komen ook steeds meer jongeren. Gemiddeld
bezoeken elke week 10-15 mensen het groepsgesprek. Lang niet alle bezoekers van onze groep komen
elke week, dus we bereiken veel meer mensen, momenteel ongeveer 15-30. Een deel daarvan bestaat
uit cliënten van Jellinek/Mentrum omdat ik een paar keer per maand voorlichtingen geef over zelfhelp
op zaterdagochtenden in de kliniek. Een deel van de mensen die daarbij aanwezig zijn komt dan naar
onze groep zolang ze in de kliniek zitten totdat ze weer naar huis gaan. Deels wonen ze te ver weg (uit
Hilversum, Utrecht maar zelfs uit Gorinchem e.o.) om wekelijks de groepen in Amsterdam te blijven
bezoeken. Zij kunnen contact opnemen als ze zelf een groep in hun regio willen starten; wij of mensen
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uit een naburige groep kunnen daarbij helpen. Vaak blijkt het een hele stap voor mensen in broos
herstel om zoiets te durven en kunnen. Voor anderen ontbreekt de tijd door werk, gezin e.d. Maar in
Utrecht is nu ook een Buitenveldertgroep voor mensen in die regio. Amsterdammers en mensen uit de
omgeving van Amsterdam blijven vaak komen naar de twee drukbezochte groepen in Amsterdam. Een
aantal mensen gaat door de ervaringen met de groepen in Amsterdam na hun behandeling naar andere
groepen in hun eigen omgeving. Onze bezoekers geven aan dat ze de groepsgesprekken erg prettig
vinden, met name ook omdat het onderwerp altijd door de deelnemers zelf wordt ingebracht en dus
actueel en ter zake doende is. Ik hanteer altijd de gespreksregels en lees ze ook voor aan het begin van
het groepsgesprek. Als nieuwe bezoekers zich er niet aan houden spreek ik ze daar altijd op aan.
Bezoekers komen daardoor ook altijd op tijd (één van onze regels) zodat het groepsgesprek in alle rust
kan plaatsvinden en niet onderbroken wordt door laatkomers – dat vindt de groep ook echt heel
belangrijk en het is goed dat dit ook in de gespreksregels staat. Anders wordt het onrustig in een toch
al drukke kliniek waar in de avond ook nog andere groepen actief zijn. In de regels staat ook
beschreven dat deelnemers zich niet hoeven aan te melden of af te melden, maar sommige, vooral
vaste bezoekers vinden het toch fijn om even te melden dat ze bijvoorbeeld komende weken op
vakantie zijn o.i.d. Dat vinden de andere deelnemers vaak ook wel prettig; dat iemand niet zomaar weg
blijft. Als ik een hele enkele keer zelf er niet kan zijn is er een vaste vervanger die ook al jarenlange
ervaring heeft met de groep, met de gespreksregels en met gespreksleider zijn – dat schept rust in de
groep. Ik kom zelf al 21 jaar wekelijks naar deze groep en dat doe ik nog steeds met groot plezier en
voor eigen onderhoud van bewustzijn van mijn verslaving. Maar ik doe het als vrijwilliger van deze
groep ook graag voor andere bezoekers. Dat is voor mij een mooi en zinvol element van invulling van
mijn leven. Laatst was er iemand die niet meer kon op donderdag en toen de groep vroeg of we de
bijeenkomst niet konden verplaatsen naar een andere avond. Maar dat ging echt niet voor de andere
bezoekers die hun agenda er allang op hebben ingericht dat de groep op donderdagavond om 20 uur
bijeenkomt. Degene die niet meer kon op donderdag hebben we gelukkig kunnen verwijzen naar de
maandaggroep. Er komen allerlei onderwerpen langs in het groepsgesprek. Héél soms komt er ook na
lang wachten écht geen onderwerp en dan heb ik een onderwerpenlijstje waaruit ik put. “Tijd en
geduld” is een geliefd herstelthema dat vrijwel altijd iedereen aanspreekt omdat ze er zoveel moeite
mee hebben in het begin van het herstel en er juist zoveel baat bij hebben later in herstel. Ook het
onderwerp “Wat betekent het wekelijks groepsgesprek voor jou?” komt regelmatig langs. Het is fijn te
horen wat een groot positief effect de groepsgesprekken op mensen kunnen hebben en nieuwelingen
maakt het meer nieuwsgierig en geïnteresseerd. Er zijn ook een paar bezoekers die de groep lange tijd
bezocht hebben en nu eens per jaar komen kijken hoe het nu met de groep gaat – daardoor houden ze
meteen voor zichzelf de drempel laag om de groep weer te bezoeken als ze daar behoefte aan krijgen.
Ze vinden het leuk te melden dat het goed met ze gaat en zijn blij te zien dat het goed gaat met de
groep en haar deelnemers. Soms maak je wel aparte dingen mee: zo kwam er laatst ineens iemand die
vond dat hij zelf helemaal geen problemen had maar alleen maar kwam kijken hoe de groep werkte om
zelf een groep op te richten. Ik heb hem gezegd dat dit niet de bedoeling is en we hebben hem dus ook
de toegang tot de groep geweigerd op basis van de gespreksregels: de groep is uitsluitend toegankelijk
voor lotgenoten, niet voor buitenstaanders, of het nu naasten of ‘coaches’, begeleiders, deskundigen,
hulpverleners of ordinaire pottenkijkers. Alleen als een lotgenoot zélf graag wil dat er een keer iemand
met hem/haar mee komt bespreken we dat in de groep, en dan heeft meestal niemand bezwaar. We
hebben weer een etentje voor de bezoekers van de groep georganiseerd; we zijn dit keer naar een
Grieks restaurant gegaan. Niet iedereen ging mee maar dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Met
degenen die er bij waren werd het een reuze gezellig avondje en dat zonder drank: dat is voor
sommigen nog wel een hele openbaring; dat dat écht kan! Er zijn veel bezoekers van onze
Buitenveldertgroep die (weer) werken en/of vrijwilligerswerk doen. Zo werkt iemand in de
administratie van een bedrijf, een ander bij de belastingdienst, iemand bij een herenkledingzaak,
iemand als buschauffeur, weer een ander bij de groenvoorziening. Er is iemand druk als mantelzorger
en een ander werkt als pedicure. Er zijn gepensioneerden die vrijwilligerswerk doen zoals in het
Verzetsmuseum, de Cliëntenraad van Arkin (al 15 jaar), in een kerk. Daarnaast werken bezoekers als
vrijwilliger voor de Buitenveldertgroep zelf door bijna wekelijks voorlichtingen te geven aan cliënten
van de afdelingen KBO (Klinische Behandeling Obrechtstraat) en de Ambulante Detox van de kliniek
in de Obrechtstraat op zaterdagmorgen. Deze worden altijd druk bezocht. Ik heb een lijst gemaakt met
de onderwerpen die in de groep besproken zijn in de eerste helft van 2019: *Ruzie in de familie i.v.m.
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terugval *Me wiebelig voelen *Tijd en geduld *Trek rond de feestdagen *Waardering *Stoppen met
roken *Liegen, spijt *Waarom werkt de Buitenveldertgroep wel en de AA niet voor mij? *Onder de
dwang van een ander naar feesten moeten gaan, hoe ga je daarmee om? *Ik krijg al trek van een leeg
blikje op straat – herkennen jullie dat? *Hoe vatten familie en kennissen verslaving en herstel op?
*Hoop *Zeg je bij het zoeken naar vrijwilligerswerk wel of niet dat je van een verslaving aan het
herstellen bent? *Het gaat volgens mij véél te goed met mij – hoe gaan jullie daarmee om? *Terugval
*Moet je iederéén gaan vertellen dat je een verslavingsprobleem hebt? *Begrip en steun van je familie
*Vakantie die trek opwekt *Steun van familie of het gebrek daaraan *Je hele levenswijze veranderen
na stoppen met je verslaving *Welke contacten heb je, welke maak je in herstel? *Rust * Het gaat echt
te goed met mij – ik vind dat spannend na zoveel jaren dat het niet goed ging *Ik heb moeite met
opruimen *Ik zie erg op tegen een vervolgtraject na de opname in de kliniek.”
Ook uit de andere Buitenveldertgroep in Amsterdam komen tijdens hetzelfde overleg in juni 2019
positieve geluiden. Een vrijwilliger uit die groep vertelt: “Het is een fijne groep die gemiddeld 10-15
bezoekers per groepsgesprek kent en, omdat niet iedereen elke week komt, een bereik heeft van 20-30
mensen. Er is een vaste kern van ‘oude rotten’ die zelf jarenlange ervaring hebben met abstinentie,
terugvalpreventie en herstel, wat erg leerzaam is voor nieuwe(re) deelnemers. Onze gespreksregels
worden altijd gebruikt zoals ze zijn beschreven. Nieuwe bezoekers moeten daar soms wel aan wennen
en willen toch interrumperen maar de groep maakt dan duidelijk dat het echt de bedoeling is dat iedere
bezoeker alléén uit en over zichzelf praat over het onderwerp, zonder onderbreking, dus ook zonder
vragen en reacties van anderen tussendoor. Daar past men zich dan toch wel op aan en gaat de waarde
van de gespreksregels ook zelf ervaren en inzien. Over het algemeen ontstaat er geen gedoe over.
Want het geeft enorme rust in het groepsgesprek en ruimte voor iedereen om zich uit te spreken zonder
haast en onderbreking door andere bezoekers. Maar het geeft ook de ruimte om écht naar anderen én
naar jezelf te leren luisteren zonder te vervallen in de dynamiek van discussie, advies, kritiek, elkaar
steeds onderbreken. Sommige bezoekers komen kortere tijd, anderen langere tijd, afhankelijk van de
persoonlijke behoefte. We hebben in onze groep een vaste gespreksleider, tenzij die verhinderd is, dan
doet iemand anders die de groep al langer bezoekt het en dat werkt prima. Ik ben zelf ook nog steeds
blij dat ik wekelijks naar de groep ga, zowel voor mezelf en mijn eigen onderhoud van de alertheid op
verslavingsgevoeligheid en voortgaande herstel, maar ook om daarover iets aan anderen te vertellen
die daar hopelijk iets aan hebben, net zoals ik nog steeds leer van andere bezoekers. Bovendien kan het
ook gewoon prettig, positief en gezellig zijn elkaar te zien en te spreken want er is vaak ook veel
humor, net zoals er veel pijn kan en mag zijn. Ik ga in ieder geval altijd met een goed gevoel naar huis
en dat hoor ik ook van de andere bezoekers.”
Bij een ander overleg van de Buitenveldertgroepen, in november 2019, meldt de vrijwilliger van de
Buitenveldertgroep in de A.J. Ernststraat: “De maandagavondgroep in Amsterdam is een hele stabiele
groep nu al bijna 38 jaar. Er is een vaste kern en er schuiven regelmatig ook nieuwe bezoekers aan die
zich snel thuis voelen in de groep. Er zijn ook mensen die vroeger wekelijks kwamen en op een
gegeven moment minder vaak kwamen of langere tijd helemaal niet meer kwamen omdat ze dachten
zonder lotgenotencontact helemaal in hun eentje zelf met hun verslavingsgevoeligheid in balans te
kunnen blijven en het wel alleen daarmee te kunnen rooien. Totdat ze geconfronteerd werden met
situaties en/of voorvallen in hun leven die ze toch wel héél erg lastig bleken te vinden en die een
trigger voor de verslaving kunnen zijn: dan komen ze toch weer naar de groep om te werken aan hun
blijvend herstel en verdere groei en ontwikkeling zodat ze niet meer in triggers trappen. Uiteraard zijn
ze ook dan weer van harte welkom. Enerzijds is het prettig om te zien dat ze de weg naar de groep dan
weer weten te vinden maar de aanleiding voor hun hernieuwde bezoek is dan natuurlijk een stuk
minder positief. Gelukkig kunnen ze met die pijnlijke omstandigheden veel beter omgaan doordat ze
de Buitenveldertgroep weer gaan bezoeken, waar ze zich kunnen uiten en een luisterend oor vinden
van lotgenoten die heel goed begrijpen met welke triggers ze worstelen en die ook hun eigen
oplossingen zoeken of al hebben gevonden om hier mee om te gaan. Vaak verdiept ook het besef van
het belang van de groepsgesprekken door een dergelijke situatie. En doordat ze de waarde van de
groep en de uitwerking van de groepsgesprekken op henzelf duidelijker en meer bewust gaan ervaren
dan in een eerder stadium mogelijk was. We zitten op een goede locatie: de andere groep zit in het
centrum en in een kliniek, wij zitten “buiten de ring” in een voor een deel van onze bezoekers meer
neutrale locatie (Huis van de Wijk) en voor een deel ook beter per openbaar vervoer en auto
bereikbare omgeving, zodat er ook mensen komen uit omliggende gemeenten zoals Aalsmeer,
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Amstelveen en Uithoorn en een enkeling zelfs van nog verder. We zijn elke week met ongeveer 10-15
mensen; deels vaste kern die vrijwel elke week komt, deels meer onregelmatige bezoekers en
daarnaast nieuwe bezoekers die kortere of langere tijd komen. Kortom: Het gaat gewoon erg goed met
deze groep. We organiseren ook regelmatig een uitje met de groep, zoals laatst een rondvaart door de
grachten van Amsterdam met een hapje erbij. Dat was erg gezellig en voor sommigen toch nog altijd
een hele beleving en veilig omdat dit vanzelfsprekend zonder drank gebeurt. Wat betreft de
gespreksregels: deze worden in de verschillende Buitenveldertgroepen op de verschillende locaties
vaak flexibel toegepast, afhankelijk van de behoefte van de bezoekers en hun capaciteiten zich te
houden aan de basiswaarden (gelijkwaardigheid, respect, geen discussie, advies of kritiek, elkaar laten
uitpraten, zorgen dat iedereen een gelijkwaardige kans krijgt zich te uiten, gehoord te worden en te
luisteren). Wij gaan er in onze groep momenteel meer toe over de gespreksregels elke week voor te
lezen, net als in de donderdaggroep, los van het feit of er wel of geen nieuwe bezoekers zijn. Want ook
voor vaste bezoekers is het behulpzaam herinnerd te worden aan onze gespreksregels, die de basis zijn
van de groepsgesprekken en van onze werkwijze. Ook de huidige vaste bezoekers geven aan dat ze het
wel prettig vinden om de gespreksregels elke week nog eens even te horen als een soort reminder van
hoe we werken, en ook als een soort bezinningsmoment en gelegenheid zich af te vragen welk
onderwerp men eventueel die dag wil inbrengen. Sommigen ervaren het voorlezen van de
gespreksregels ook als een soort rustgevend ritueeltje met een zekere schoonheid en diepgang. Omdat
we verder geen rituelen hebben en willen spreekt deze kleine geste wel aan. We zorgen dat er altijd
genoeg folders en leidraden tot herstel op tafel liggen zodat nieuwe bezoekers die mee kunnen nemen
om thuis in alle rust te lezen. Als ik een gedrukte versie over heb van het jaarverslag van alle groepen
leg ik dat ook wel eens op tafel voor wie er belangstelling voor heeft. Dan krijg ik later ook te horen
dat men het met veel plezier en interesse thuis gelezen heeft en er veel van opsteekt. Sommigen vragen
of ze dat exemplaar mogen houden omdat ze het nog eens willen herlezen en willen kunnen naslaan op
bepaalde onderwerpen wanneer ze daar behoefte aan hebben.”
Tijdens hetzelfde overleg meldt de vrijwilliger van de Buitenveldergroep in de Obrechtstraat:
“De donderdagavondgroep in de Obrechtstraat is ook al vele jaren stabiel qua bezoekersaantal en
werkwijze. Ik bezoek deze Buitenveldertgroep zelf al 21 jaar: dat helpt mij alert te blijven op terugval
(recidive preventie), maar ik vind het ook zinvol en erg leuk vrijwilligerswerk er gespreksleider te zijn
en 3 keer per maand voorlichting over zelfhelp te geven aan cliënten die in behandeling zijn bij
Jellinek (Arkin), waar ik ook in de cliëntenraad zit. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij onder andere
Roads (Roads doet activerende begeleiding, sociale activering en re-integratie: “Wij begeleiden
mensen met lichte tot zware psychische aandoeningen en/of justitiële en/of verslavingsachtergrond
naar dagbesteding, werk of opleiding; zo zijn we actief in begeleiding naar werk, re-integreren,
ontmoeten, leren, sporten & gezond leven, creatief en individuele begeleiding.”). En ik ben vrijwilliger
in een kerk. Ik heb door al die activiteiten een groot netwerk. We zitten elke week met 10-15 mensen
aan tafel en soms nog wat meer. Deels vaste kern die vrijwel elke week komt, deels onregelmatige
bezoekers en deels nieuwe bezoekers die kortere of langere tijd komen. Vanuit de voorlichtingen in de
kliniek komen regelmatig cliënten van Jellinek naar de groep toe. Een deel blijft de groep bezoeken
nadat ze de kliniek verlaten hebben. Een ander deel komt zolang ze in de kliniek zitten totdat ze weer
naar huis gaan: ze wonen vaak te ver weg om wekelijks onze groep te kunnen bezoeken. Deze mensen
kunnen contact opnemen wanneer ze zelf een Buitenveldertgroep in hun regio willen starten; wij of
mensen uit een naburige groep kunnen dan daarbij helpen. Sinds 19-09-19 is er ook een zelfhelpgroep
in Utrecht gestart, dus daar kunnen mensen uit die regio nu gelukkig wekelijks terecht. Ik lees elke
week de gespreksregels voor. Dat blijkt goed te werken in deze groep en is ook echt noodzakelijk.
Sommige mensen zijn nog zo in de tang van de verslaving of verslavingsgedrag of hebben zoveel last
van de naweeën van gebruik dat het echt nodig is ze er elke week aan te herinneren wat de regels zijn.
De bezoekers die langer in herstel zijn vinden het ook prima dat ik de gespreksregels wekelijks
voorlees: ze ervaren het als goede reminder voor zichzelf en nieuwere bezoekers, maar ook als een
rustmoment en gelegenheid de afgelopen week te reflecteren en eventueel een onderwerp te
formuleren. Ik hanteer de gespreksregels ook strikt: als er mensen zijn die denken dat ze deel kunnen
nemen aan het groepsgesprek terwijl ze die dag nog wat gebruikt hebben maak ik duidelijk dat in de
regels staat dat ze die dag alleen welkom zijn als ze de groep niet verstoren en alléén luisteren. Dat
vinden wij een heel belangrijke regel voor een goed groepsgesprek. Overigens kwam er laatst een
bezoeker na twee jaar weer langs die zich destijds dermate had misdragen en vele malen voor
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onveiligheid in de groep had gezorgd dat de groep wilde dat hij niet meer kwam. We hebben hem toen
heel vaak opnieuw een kans gegeven, nadat hij soms langere tijd niet kwam – maar als hij er dan weer
was vertoonde hij tóch weer hetzelfde gedrag dat de groep en het groepsgesprek duidelijk steeds weer
verstoorde. Hij was ook echt niet bereid op dat gedrag te reflecteren en het blijvend te veranderen. We
hebben hem toen duidelijk gemaakt dat hij echt niet meer kon komen omdat hij niet veranderde en de
groep steeds opnieuw bleef verstoren. We hebben samen met het DB een brief opgesteld voor het
geval hij, nadat we hem hadden duidelijk gemaakt niet meer te komen, tóch weer een keer zou komen
– want dat voorgevoel had ik al. Die brief heb ik twee jaar lang elke week mee genomen voor de
zekerheid en dat is maar goed ook, want laatst kwam hij dus van pas. Blijkbaar voelde hij het zelf al
aan dat hij echt alle grenzen had overschreden, want hij kwam vooraf al naar me toe zeggende: “Ik ben
zeker geroyeerd?” Ik heb hem toen de brief gegeven, die las hij en is gelukkig met de stille trom
vertrokken. Voor de zekerheid heb ik de receptie nog wel duidelijk gemaakt dat de groep hem echt
niet meer wilde ontvangen en of hij de tussendeur voor hem dicht wilde houden. De receptionist wist
meteen wat ik bedoelde want hij kende het verhaal rondom deze persoon, die ook bij Jellinek bekend
stond als iemand die de orde verstoorde. Gelukkig kan hij de groep nu niet meer op stelten zetten.
Iemand die zich zo verstorend misdraagt en blijft misdragen in de groep maken we verder eigenlijk
nooit mee: de sfeer is juist altijd prettig, rustig en open. En alle bezoekers, ook de nieuwe, dragen naar
eigen vermogen serieus bij aan het groepsgesprek. Soms komen mensen naar aanleiding van het lezen
van de Leidraad tot herstel met een onderwerp.
De in de tweede helft van 2019 besproken onderwerpen in onze groep zijn onder meer: “*Wat doet de
groep met mij? *Ik ben blij dat het drinken/gebruiken niet meer hoeft! *Afscheid nemen; hoe gaan
jullie daarmee om zonder drank/drugs? *Ik heb heel veel in en van de groep geleerd; hoe is dat voor de
anderen? *Spijt *Zelfmedelijden *Arme Ik *Vertrouwen terugwinnen van de familie *Reflectie over
wat ik heb geleerd in de groep *Terugval *Schaamte *Boetedoening *Ik heb voor de zoveelste keer
een terugval en ben er nu echt helemaal klaar mee; wat is jullie ervaring? *Teleurstelling *Het
omslagpunt *Wat betekent de groep voor mij? *Hoe gaan jullie om met tegenslag zonder verslaving?
*Wat zijn gezonde gedragsregels: hoe moet ik me gedragen in deze groep? *Eindelijk rust!
*Zelfvertrouwen *Geen zin in de groepsbijeenkomst hebben maar tóch gaan omdat ik er altijd beter
vandaan kom *Grenzen leren stellen *Naasten vinden dat ik de groepsbijeenkomsten nu niet meer
nodig heb maar ik vind van wel; hoe gaan jullie daarmee om?”
Vrijwel alle bezoekers hebben werk in diverse beroepen zoals bij KLM, winkels, AT5, als schilder,
pedicure, huisman, bij de belastingdienst, als sociaal werker, bij een bed and breakfast, en op diverse
kantoren. Anderen zijn na pensionering of afkeuring of naast hun baan ook actief als vrijwilliger bij de
Buitenveldertgroep, de cliëntenraad van Jellinek, als oppas, vrijwilliger bij het verzetsmuseum, in een
kerk, en dergelijke. In de vaste kern van de groep zitten twee dames en je kunt merken dat vrouwen
die de groep voor het eerst bezoeken het prettig vinden dat meerdere vrouwen deze groep bezoeken.
De groep is ook erg gemêleerd qua leeftijd en maatschappelijke situatie en afkomst. Veel bezoekers
geven aan dat de groep een uitkomst voor hen is om (verder) aan herstel en terugvalpreventie te
werken maar ook als kans in een groep te (leren) uiten en écht goed naar anderen te (leren) luisteren,
en je sociale vaardigheden te ontwikkelen/onderhouden. Het wordt ook ervaren als een
bezinningsmoment en tegelijkertijd als een soort ‘uitje’. Tijdens een voorlichting in de kliniek doe ik,
als er tijd over is, ook wel een groepsgesprek met de cliënten die dan zelf met een onderwerp komen;
op die manier kunnen ze meteen heel concreet ervaren hoe het groepsgesprek werkt. Er is nu een
bezoeker van de groep die wel mee wil gaan om ook de voorlichtingen eens mee te maken. Ik zeg
tegen de cliënten tijdens de voorlichting altijd dat ze in hun eigen woonplaats zelf een groep kunnen
beginnen met steun en begeleiding van de stichting zelfhelp. Overigens worden de voorlichtingen heel
goed bezocht door cliënten van Jellinek die hen daartoe ook stimuleert. Meestal geef ik de voorlichting
samen met voorlichters van AA/NA, maar soms komen die niet opdagen. Dan gebruik ik, na het
vertellen over hoe de groep werkt en het beantwoorden van vragen en ingaan op eventuele op- en
aanmerkingen, tijd die eventueel overblijft meestal ook voor een groepsgesprek zodat mensen direct
concreet kunnen ervaren hoe het werkt. Na zo’n voorlichting komen veel cliënten ook daadwerkelijk
de groep bezoeken. Kortom: het gaat heel goed met onze fijne groep in de Obrechtstraat.”
Voorbeelden van (vrijwilligers)werk dat bezoekers van de beide Buitenveldertgroepen in Amsterdam
dankzij hun herstel (weer) kunnen doen:
- A is pedicure geworden na jarenlang als vrijwilliger te hebben gewerkt voor haar herstel.
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- M heeft een drukke baan en ze past daarnaast veel op de kleinkinderen.
- W is medewerker van een gemeente geworden.
- T is al 15 jaar vrijwilliger van de cliëntenraad van Jellinek, zit 21 jaar in de groep, verzorgt de
vrijwel wekelijkse voorlichtingen in de Jellinek kliniek in de Obrechtstraat, is vrijwilliger bij de
Jezuïeten kerk “De Krijtberg”.
- G is vrijwilliger in het Verzetsmuseum.
- L is vrijwilliger in een gereformeerde kerk.
- D werkt als vrijwillig ervaringsdeskundige bij GGZ Ingeest, onder andere als trainer bij de cursus
WMEE “Werken Met Eigen Ervaring” en sinds 2019 ook in de cursus WMEE+, ook wel WMEE IDP
“In De Praktijk” (deelnemers gaan stage lopen als ervaringswerker bij andere ervaringswerkers),
facilitator WRAP (Wellness Recovery Action Plan), als begeleider van een herstelgroep op een Acute
Dag Behandeling, als e-health-coach bij de digitale cursus “Het schrijven van je herstelverhaal”, als
begeleider en gespreksleider van opstartende nieuwe Buitenveldertgroepen of groepen die wat
ondersteuning nodig hebben door wisseling van vrijwilligers, locatie, e.d., en als ervaringsdeskundige
bij lessen op (hoge)scholen e.d.
- M en D werken samen al vele jaren (sinds 15 en 11 jaar) zeer intensief als vrijwilliger voor het
dagelijks bestuur van de Stichting Zelfhelp Nederland die zich inzet voor het reilen en zeilen en ter
bevordering van de Buitenveldergroepen.
- A werkt als vrijwilliger bij Roads Activering.
- M bemant dag en nacht, 24/7, het gratis 0800-nummer van Stichting Zelfhelp Nederland, dat mensen
kunnen bellen met vragen over de groepen, informatie, of voor acute steun in geval van gevaar op een
uitglijder of terugval, of andere moeilijke of eenzame momenten.
- D leest dagelijks het vragenformulier op www.zelfhelp.nl, en geeft daar antwoord op zeer
uiteenlopende vragen om informatie over de groepen en de werkwijze, informatiemateriaal, maar ook
vragen van persoonlijke aard aangaande verslavingsproblematiek van de persoon in kwestie zelf, of
iemand in zijn/haar omgeving.
- J werkt als vrijwilliger in een sportschool waar hij probleemjongeren traint en op het rechte pad
houdt, door zijn eigen ervaringen met verslaving en agressief gedrag in te zetten als waarschuwing
voor hoe dat helemaal uit de hand kan lopen.
- T is vrijwilliger voorlichtingen locatie Obrechtstraat Arkin.
In januari 1982 werd de eerste Buitenveldertgroep opgericht in Amsterdam Buitenveldert. Nu dragen
alle zelfhelpgroepen in Nederland de naam “Buitenveldertgroep”. De eerste groep, die begon in
Buitenveldert en daar nog steeds samenkomt, bestaat nu al 40 jaar. Zowel wat betreft de aantallen
bezoekers, hun herstel, de instroming, de vaste kern van bezoekers als basis, de door- en uitstroming
naar activiteiten binnen en buiten de groepen, binnen en buiten de Stichting Zelfhelp Nederland, is er
een solide basis in de groepen in Amsterdam/Amstelland. Er worden veel voorlichtingen gegeven over
de werkwijze van de groepen door vrijwilligers van de groepen in Amsterdam aan cliënten van Arkin
en Brijder. Daar zijn mensen vaak heel enthousiast over, en een deel van hen komt dan ook
daadwerkelijk naar de groep. In de Buitenveldertgroep is er altijd een goed en serieus groepsgesprek
omdat iedereen zich rustig uitspreekt en goed luistert naar elkaar. Het gaat om de kwaliteit van het
groepsgesprek. Er zijn bezoekers die eerder zelfhulpgroepen bezochten met heel veel deelnemers: dat
vonden zij te druk en te oppervlakkig. Ook vinden zij dat er in zulke groepen vaak een groepssfeer
ontstaat waarin zij zich niet vrij voelen. Ook nieuwe en rustige, soms wat bedeesde bezoekers moeten
zich goed welkom voelen in een zelfhelpgroep: dat is een belangrijke basis voor blijvend herstel. Doel
van de groep is dat deelnemers hun eigen weg in hun eigen leven zo veel als mogelijk zelfstandig gaan
zoeken en ontwikkelen met behulp van het groepsgesprek, en contacten die je (naar behoefte) op eigen
initiatief aan gaat met andere bezoekers van de groep. Onderling wisselt men in de groep ook wel
telefoonnummers uit. Sommigen houden dagelijks even telefonisch contact, om op die manier bij
zichzelf en de ander de vinger aan de pols te houden. Bij een uitglijder ben je er dan snel bij. Het hoort
bij herstel te leren omgaan met onprettige, ongemakkelijke, pijnlijke of verdrietige gevoelens en
gevoelens van onmacht, afscheid, rouw, teleurstelling en dergelijke. Al die gevoelens doorstaan
zonder verdoving, kick of afleiding van middelen, en leren dat ze voorbij gaan, dat je ze kunt
overleven zonder vervlakking, verdoving, vermijding, ontkenning en angst. Hoe moeilijk dat soms ook
is, zeker in het begin. De gespreksregels vormen de basis van zowel de groepsbijeenkomst en manier
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waarop bezoekers met elkaar omgaan, als van een goed groepsgesprek. Bezoekers voelen zich daar
veilig bij, leert de ervaring. In het begin van hun bezoeken leggen mensen vaak nog de nadruk op het
middel, maar al gauw ontdekken ze door de inbreng van andere deelnemers dat het vooral gaat om het
mechanisme van verslaving, de gedragspatronen en de achterliggende problematiek. Pas als men dát in
de gaten krijgt is men in staat te begrijpen dat het in wezen gaat om dwangmatigheid, vluchtgedrag en
grenzeloosheid in de meest brede zin.
Buitenveldertgroepen staan daarom open voor iedereen die last heeft van dwangmatig gedrag.
Ongeveer 15 bezoekers aan elk groepsgesprek wordt door de meerderheid van de bezoekers en zeker
ook door de gespreksleiders ervaren als een werkzame gemiddelde groepsgrootte (ook al zijn er wel
meer bezoekers per groep (25-30) omdat niet iedereen elke week komt). De meeste mensen willen het
liever de groep niet veel groter, omdat er dan minder tijd is voor elk individu. Meestal duurt een
groepsgesprek ruim een uur (ook al is er geen ‘eindtijd’); dat is lang genoeg. Iedereen voelt
automatisch aan hoeveel tijd er ongeveer is voor iedereen.

Activiteitenverslag 2021 Buitenveldertgroep Assen
In 2021 kon de Buitenveldertgroep in Assen gelukkig, ondanks de soms zo sterk wisselende corona
maatregelen, met inachtneming van de anderhalve meter regel, het gehele jaar terecht op de vaste
locatie om daar fysieke groepsgesprekken te houden. Daarbij bleef het tegen de gewoonte in wél nodig
dat bezoekers zich vooraf aanmeldden wegens beperkte ruimte en om in geval van een besmetting
bron- en contactonderzoek te kunnen doen (wat gelukkig niet nodig is geweest). Doordat deze
groepsgesprekken ook in 2021 steeds mogelijk waren tot blijdschap van alle deelnemers, bestond er in
Assen minder noodzaak tot en behoefte aan online alternatieven. Telefonisch contact en groepsapp
waren voldoende om de veranderingen ten gevolge van corona op te vangen. Deelname aan een online
groepsgesprek was echter voor inwoners van Assen heel 2021 ook mogelijk, en dat zal ook zo blijven
na corona omdat we merken dat er een doelgroep is die daar echt behoefte aan heeft. Dat zijn zowel
jongeren die zich veel online begeven en zich daar dus thuis voelen, als mensen die liever online
deelnemen aan groepsgesprekken omdat ze aan de gesprekken via Zoom en dergelijke gewend zijn
geraakt tijdens de pandemie en een deel van hen dat goed bevalt, of omdat de mogelijkheid ontbeert
(wegens agenda, fysieke/financiële beperkingen) wekelijks naar de locatie te reizen voor een
groepsgesprek. Maar meeste belangstellenden in Assen geven nog altijd aan behoefte te hebben aan
echt ‘in real live’ contact, en dat is en blijft dan ook de kern van zelfhelp. De vaste kern van mensen
die wekelijks deze groepsgesprekken bezocht in 2021 bestond uit 7-10 mensen. Daaromheen bewegen
zich nieuwe bezoekers waarvan sommigen korte of wat langere tijd de groepsgesprekken bijwonen.
De groep in Assen vormt een hechte gemeenschap die alles met elkaar bespreekt aangaande verslaving
en herstel. Dat deelnemers veel waarde hechten aan de wekelijkse groepsgesprekken op locatie, zowel
tijdens als na corona, bleek maar weer eens uit dit bericht: “We hebben vorige week gevraagd wanneer
de sluitingstijd van de locatie weer terug gaat naar 20:30 uur, zoals het voor corona was, want die tijd
was vervroegd tijdens corona naar 20:00 uur. We hebben te horen gekregen dat ook na opheffing van
de coronamaatregelen de sluitingstijd helaas op 20:00 uur staan. Natuurlijk kunnen we eerder blijven
beginnen, zoals nu, maar dat sluit niet aan bij de agenda van de kern van de groep, die momenteel uit
7-10 mensen bestaat. Dus willen we op zoek naar een andere locatie. We zouden graag teruggaan naar
de locatie waar destijds ook de jaardag met alle andere Buitenveldertgroepen in het land is gehouden.
Vrijwilliger A gaat een poging wagen dat contact weer nieuw leven in te blazen. Als jullie nog tips
hebben vanuit ervaringen met andere groepen die van locatie hebben gewisseld, lezen we het graag.
Fijne dag en vriendelijke groet, B.” Onder peersupport valt ook de praktische ondersteuning van
vrijwilligers in de Buitenveldertgroepen onderling, dus de reactie was: “Beste A en B, Jammer dat de
sluitingstijd op 20:00 uur blijft staan terwijl dat eerder anders was en niet aansluit op de behoefte van
de groep. Heel verstandig dus om in overleg met de groep op zoek te gaan naar een andere locatie. We
hopen van harte dat het lukt weer goed contact te krijgen met het DAC de Vermeer - mogelijk met
verwijzing naar die goed in goed overleg verlopen jaarbijeenkomst van alle groepen destijds? Wij
vonden het DAC Vermeer in ieder geval een mooie, goede locatie op een fijne plek, dus zeer geschikt.
Het zoveel als mogelijk zelf regelen is het meest praktisch en handig door de korte lijntjes, persoonlijk
contact, en eventueel ter plekke gaan praten en kijken. Misschien is het een suggestie er eens binnen te
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lopen en zo meteen weer persoonlijk contact te maken om een vertrouwensband op te kunnen bouwen.
Want die zal vermoedelijk nodig zijn: het DAC is 's avonds gesloten, dus beheerder zal jullie
waarschijnlijk een sleutel moeten toevertrouwen, zoals veel beheerders van andere locaties in het land
dat doen bij meerdere vertegenwoordigers van de Buitenveldertgroepen, want dat vertrouwen hebben
meerdere Buitenveldertgroepen op meerdere locaties - dus daaraan kunnen jullie ook refereren. Mocht
het niets worden met het DAC, dan hier vast een aantal mogelijke andere opties: Wijkcentrum de
Componist Paganinilaan 15, 9402 VH Assen 0592 - 408 050; MFA Het Schakelveld Witterhoofdweg
1-A, 9405 HX Assen 0592 - 398 126; Wijkvereniging Marsdijk ‘De Dissel’ Kleuvenstee 1A 9403LT
Assen 0592 – 370903: dit is MFC Multi Functioneel Centrum van Wijkvereniging Marsdijk; MFA
Kloosterveste Vesteplein 5 9408 ME ASSEN 0592 35 55 52, en mogelijk is hier ook ruimte te huur
(het wordt namelijk al gebruikt als punt voor spreekuur buurtteam centrum): Antje’s Taverne aan de
Kloekhorststraat 12, 9401 BD Assen Tel: 0592 – 482 246. Nadere informatie over deze locaties in de
bijlage. Hopelijk hebben jullie er iets aan. Fijne dag, C en D.” Dat de vrijwilligers in Assen blij zijn
met de informatie die andere vrijwilligers voor hen verzamelen op basis van hun ervaringen in andere
steden werd meteen duidelijk uit de reactie: “Dag C, Hartelijk dank voor de uitgebreide reactie. Ik ga
morgen contact zoeken met het DAC in Assen. Mocht daar niets uitkomen dan zijn de opties in de
bijlage ook vast waardevol. Fijne avond, A.”
Via de website of het landelijk gratis 0800-nummer komen soms ook curieuze meldingen van nieuwe
belangstellenden naar voren, waarover dan peersupport plaatsvindt. Bijvoorbeeld deze: “Beste A en B,
Gisteren kwam onderstaande mail binnen via de website van iemand die verblijft in een FPA in Assen
(Forensisch Psychiatrische Afdeling: Er wordt hulp geboden aan mannen en vrouwen vanaf 18 jaar
met psychiatrische problemen die delicten hebben gepleegd of bij wie het gevaar dreigt dat ze dit te
gaan doen. Het opbouwen van een bestaan in de maatschappij staat centraal. De vier pijlers hiervoor
zijn wonen, werken, sociale contacten en vrijetijdsbesteding.): “Onderwerp: Zelfhulp omgeving Assen
Beste heer/mevr. Ik zit op een FPA en ben opzoek naar lotgenoten i.v.m. middelengebruik en als een
ouder in nood die, het contact met kinderen willen blijven houden, zoals die er nu al is. Al kon ik maar
over beiden praten met mensen hierover zal al steunend zijn. Of ergens langs gaan. Ik hoop dat ik via
deze weg iets kan vinden wat me zou kunnen helpen. Vol trots kan ik zeggen dat ik bijna zes maanden
clean ben en een redelijke goeie omgang heb. Maar mijn partner kan in staat worden dit ten ongunste
van mijn kinderen afpakken. Help! Mobiel is: 06X. Met vriendelijke groet Y te Assen.” Normaliter
geef ik als lezer van de vragen die binnenkomen op onze website zelf antwoord direct antwoord op
vragen wanneer ik de benodigde informatie heb, of verwijs direct naar de gespreksleider(s) van de
Buitenveldertgroep in de buurt van de vraagsteller wanneer deze daarmee in contact wil komen. Maar
in dit geval twijfel ik over beide strategieën, dus ik ga in overleg met jullie. Ik ben zelf namelijk ooit
benaderd door iemand van een forensisch psychiatrische afdeling voor een Buitenveldertgroep in mijn
woonplaats. Die persoon vertelde dat hij zich wilde bevrijden van blowen, mede omdat hij daardoor
een psychose kon krijgen. Hij vroeg of ik hem wilde bellen op zijn 06. Toen ik dat deed kwam hij op
zich heel goed uit zijn woorden, hoewel er soms wel wat vreemde zinnen/zinsneden in zaten (net zoals
in de oorspronkelijke mail van deze belangstellende, die ik wat hertaald heb om de boodschap en
bedoeling duidelijk te maken). Mede daardoor, en ook puur op gevoel kreeg ik toen, net als nu, toch
een wat ongemakkelijk en onveilig gevoel. Daarom vroeg ik hem waarom hij op een FPA/FPK zat. Hij
vertelde toen zonder enige emotie dat hij zijn moeder had vermoord. Ik reageerde heel rustig en had
nog niet meteen een oordeel klaar, maar vroeg hem wel of ik met iemand in zijn omgeving contact kon
opnemen, omdat hij in zijn geval toch sowieso niet zomaar vanuit de FPK naar de groep mocht en kon
komen. Hij gaf het nummer van zijn advocaat. Toen ik die belde schrok de advocaat enorm, en vroeg
hoe ik met zijn cliënt in contact was gekomen. Toen ik dat vertelde en zei wat wij doen, wat ons
vrijwilligerswerk inhoudt, antwoordde hij héél erg stelling, streng en zéér nadrukkelijk: "Deze man is
levensgevaarlijk, wanneer er zich iets voordoet wat hem niet bevalt of wanneer hij in een psychose
raakt kan hij u ernstig mishandelen of zelfs vermoorden. Ik raad u dus nadrukkelijk aan ogenblikkelijk
alle contact te verbreken, nergens meer op te reageren, en zijn 06 te blokkeren als u geen schade wilt
oplopen." Ik schrok daar uiteraard enorm van en heb gedaan wat deze man mij aanraadde - maar het
was ook een les voor me om elk mailtje dat binnenkomt via de website niet alleen goed te lezen, maar
ook te scannen op afkomst, merkwaardigheden en te voelen wat het met mij doet. In dit geval krijg ik
op zijn minst een gevoel van twijfel, maar ook een onbestemd gevoel dat er iets niet goed zit - ook al
kan ik dat natuurlijk verder nergens op baseren. Ik heb wel even gezocht naar deze persoon op Google,
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maar daar word ik niet wijzer van. Als ik de tekst lees is het naar mijn gevoel iemand die het contact
met zijn/haar kinderen is of kan worden ontzegd, waar hij/zij het nu hij/zij (mogelijk en mogelijk puur
door detentie) bijna zes maanden clean is, mee wordt geconfronteerd in zijn/haar gevoelswereld, en
daar misschien niet mee om kan gaan. Daarom zoekt hij/zij naar mijn gevoel langs allerlei wegen
'hulp' en doet (mogelijk ook) bij ons een noodoproep. Zelf heb ik het gevoel dat we hiermee moeten
oppassen: we zijn immers geen professionele hulpverleners en beschikken niet over de informatie en
middelen die nodig zijn om potentieel gevaarlijke mensen te helpen (iemand belandt immers meestal
niet zómaar op een FPA of in een FPK). Mijn keuze zou dus zijn, hoewel die mogelijk vanuit jullie
perspectief veel te veel gebaseerd is op de heftige eerdere ervaring die ik zojuist beschreef, niet te
reageren en het nummer in mijn telefoon te zetten zodat ik het herken, en het mogelijk te blokkeren als
ik erdoor gebeld ben. Maar misschien zien jullie het (helemaal) anders. Ik lees het graag. Goed
weekend verder, C.” De reactie uit Assen was erg nuchter: “Hallo C, In de eerste plaats: zoals gemeld
kunnen we ditmaal niet aanwezig zijn aanstaande zaterdag bij het landelijk overleg van vrijwilligers
uit alle Buitenveldertgroepen in Amsterdam. Dat hebben jullie ook al kunnen lezen in een eerdere email, maar voor de zekerheid wordt dit hierbij herbevestigd. Voor wat betreft ons beleid voor mensen
uit de FPA: daarover hebben we als groep besloten er net als met ieder andere deelnemer mee om te
gaan. Dus wanneer ze zich melden tegen zevenen kunnen ze mee in de groep. Op basis van wat daar
gebeurt zullen we wel of niet expliciet reageren. We hebben eerder mensen uit de FPA gehad en dat
ging eigenlijk best goed. Maar we hebben dus geen parallel traject o.i.d. Ze kunnen gewoon (indien
met verlof) naar het groepsgesprek komen - zonder begeleiding (die er wel bij mag zijn tot en met het
kennismakingsrondje als de groep dat goed vindt). Afgelopen maandag waren we met zes deelnemers,
dus er kan waarschijnlijk ondanks de corona maatregelen nog wel iemand bij aanstaande maandag.
Wat voorbeelden van de huidige aanwezigen: de kartrekkers, iemand die recentelijk een terugval heeft
gehad, iemand die na wat jaren de werkzaamheid van de groep opnieuw heeft opgezocht, iemand die
tweewekelijks (i.v.m. training) de groep bezoekt en een vaste bezoeker sinds vier weken. We zijn er
blij mee. Tot zover. Goede bijeenkomst zaterdag. Met hartelijke groet, A.” Het is altijd weer mooi om
te zien hoe zelfhelp werkt in de praktijk: eigen regie, zelfredzaamheid, goede zelfzorg en een positieve
open instelling als gezonde basis voor herstel en verdere ontwikkeling en groei. Dat blijkt ook uit de
reactie: “Hoi A, Dank voor je bericht. Ik had inderdaad begrepen dat jij niet kon zaterdag, van B weten
we het nu ook - dus dank voor die bevestiging. Mooi en fijn te lezen dat jullie met mensen uit de FPA
willen omgaan zoals met iedere andere deelnemer - de wijze waarop jullie het aanvliegen lijkt mij wijs
en open. Goed te lezen dat jullie eerder mensen uit de FPA ontvingen en dat dit best goed ging - top!
Ik zal het alsnog doorgeven aan degene die de vraag stelde via de website. Dank voor het verslagje van
afgelopen maandag, tof dat jullie er blij mee zijn, want daar gaat het om. Ik zal dit bericht uit Assen
meenemen in het overleg zaterdag. Hartelijke groet, C.”
De inzet van de vrijwilligers in Assen blijkt ook uit het feit dat zij, indien een nieuwe belangstellende
dat wenst, tijd vrijmaken voor een persoonlijk gesprek voordat men overgaat naar het bezoeken van de
wekelijkse groepsgesprekken. Want, hoe laag we de drempel ook maken: in de beleving van iemand
die, vaak voor het eerst (buiten een behandelsetting), gaat praten over de eigen kwetsbaarheid kan die
drempel toch nog heel groot zijn. Daarom benadrukken de vrijwilligers van de Buitenveldertgroep
Assen deze mogelijkheid op de website: “Vraag jij je af of deze bijeenkomsten iets voor jou kunnen
betekenen en wil je daar eerst eens over praten; dan kan dat. Via onderstaande telefoonnummers kun je
een afspraak maken voor een een-op-een gesprek waarin je alle vragen kunt stellen over de werkwijze
van de Buitenveldert-zelfhelpgroepen en hoe jij daar baat bij kunt hebben.” Bovendien konden mensen
uit Assen en omgeving die daar toch behoefte aan hadden ook in 2021 dus altijd deelnemen aan online
groepsgesprekken en dat zal zo blijven, ook na corona. Voor de volledigheid en historische context nu
nog wat teksten uit verslagen uit voorgaande jaren: Aan een poging van alle Buitenveldertgroepen om
de gespreksregels van de groepen een update te geven in 2020 werd ook door de groep Assen actief
deelgenomen, waarbij zij niet alleen kritisch meedachten maar ook opkwamen voor de autonomie van
dit onafhankelijk functionerend vrijwilligersinitiatief van burgers van de gemeente Assen. Zo is de
samenwerking in Stichting Zelfhelp Nederland van alle Buitenveldertgroepen ook precies bedoeld:
autonome initiatieven die hun effectiviteit verbeteren door zelfregie en zelfredzaamheid in combinatie
met intervisie, peersupport en praktische samenwerking. Over dat proces meldden de vrijwilligers van
de groep Assen (zowel gespreksleiders als contactpersonen van de groep): “Het was mooi te zien dat
we een hele sessie hebben gewijd aan deze nieuwe gespreksregels en dat daar discussies uit naar voren
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kwamen over de werkwijze van Buitenveldertgroep. We spraken over onderwerpen als: “Wat is
afhankelijkheid van een middel of gedrag precies?” en “Waar leg je als gespreksleider de grenzen op
basis van de gespreksregels?”
Het groepsgesprek over werkwijze en de gespreksregels heeft ons veel opgeleverd. Daarna hebben we
ook gekeken naar hoe we datgene wat we bespraken willen verwoorden. Daarbij willen wij als groep
Assen de nadruk leggen op de volgende voor ons belangrijke waarden:
•“We behandelen elkaar met respect.” Dat gebeurt in onze groep gelukkig altijd, dus de extra zin in de
gespreksregels dat fysiek en verbaal geweld niet is toegestaan, zijn in onze groep niet nodig.
•“Een ‘terugval’ wordt niet veroordeeld.” Maar hoe zit het dan met de andere ‘gradaties’, zoals een
‘uitglijder’ of ‘opleving’? Genoeg mensen vinden het moeten constateren van ‘terugval’ confronterend
en gebruiken dus andere termen. Met de beperkte woordkeus van ‘terugval’ kunnen zij zich mogelijk
buitengesloten voelen. Ons voorstel is dus om ook de termen ‘uitglijder’ en ‘opleving’ er in te houden
of te vervangen door een neutraal, inclusief, begrip.
•De Buitenveldertgroep doet er volgens ons altijd goed aan laagdrempelig te zijn. Voor ons is de basis
van onze werkwijze: in je eigen tempo je eigen weg gaan. Dus mét de valkuilen die je tegenkomt.
Doel is herstel van controleverlies, verslaving en dwangmatig gedrag. Daarvoor zoekt iedereen in de
groep zijn eigen oplossing(en). En wat voor de één een stap is in zijn herstel, kan voor een ander
problematisch zijn. Laten we daar oog voor hebben en het inzetten als een van de ervaringen waar we
als groep uit mogen putten.” Hierop werd onder meer als volgt gereageerd (dit om weer te geven hoe
we als groepen steeds proberen samen te werken): “Mooi te lezen dat ook jullie groep een eigen weg
heeft gevonden om de voorgestelde regels te bespreken - uiteraard gaat dat in elke groep totaal anders.
Inderdaad goed de nieuwe formulering van de gespreksregels te benutten om meteen de werkwijze van
onze Buitenveldertgroepen en dergelijke thema's weer te bespreken. Dat proces heeft in meer groepen
plaatsgevonden en vooral ook in het onderlinge contact tussen gespreksleiders tijdens overleggen en
via mail. Daaruit werd ook weer eens duidelijk dat elke gespreksleider en elke groep anders met de
gespreksregels omgaat, afhankelijk van locatie en dus populatie van de groep, door sterk verschillende
regionale gewoonten, omgangsvormen en behoeften van de bezoekers van de verschillende groepen.
Ook is het zo dat Buitenveldertgroepen door geheel verschillende type mensen in geheel verschillende
stadia van herstel bezocht kunnen worden. De bezoekers van de groepen die in een ambulante
behandellocatie zitten worden vaak voor het grootste deel ook door ambulante cliënten van die locatie
bezocht. Daar leren zij, of hebben al geleerd, in een groep met elkaar om te gaan volgens regels die
sterk lijken op onze gespreksregels. Daardoor bestaat er in die groepen geen behoefte onze regels elke
week voor te lezen. Ook bestaat door de rust in die groepen de ruimte coulant met de regels om te gaan
dus niet per se iedereen één keer iets te laten zeggen of 'het rijtje af te gaan'. Ook bestaat daar wat meer
behoefte aan, en ruimte voor interactie, zonder dat dit leidt tot discussie, kritiek of ongevraagd advies.
In andere Buitenveldertgroepen bestaat er juist een grote behoefte aan het wekelijks voorlezen van de
gespreksregels, en het exact toepassen daarvan. Dat hangt behalve van de bezoekers natuurlijk ook,
vaak in eerste instantie, af van de behoefte en visie van de gespreksleider(s). Zo zijn er gespreksleiders
die de gespreksregels liever kort in eigen woorden samenvatten om de sfeer minder formeel te maken.
Als bezoekers daardoor zich niet of minder aan de gespreksregels houden kunnen ze alsnog worden
voorgelezen. Er zijn groepen waarin de gespreksregels steevast elke week worden voorgelezen en er
zijn groepen waar dat alleen gebeurt als er nieuwe bezoekers zijn. De zin "Verbale of fysieke agressie
is dus niet toegestaan" staat tussen haakjes en cursief gedrukt. Hiervoor is gekozen op nadrukkelijk
verzoek van gespreksleiders die met verbale en fysieke agressie zijn geconfronteerd afgelopen periode.
Het komt gelukkig zelden voor maar áls het gebeurt is het enorm verstorend voor het groepsgesprek en
de groep. En erg heftig en soms zelfs bedreigend voor de gespreksleider. Wanneer er dus een bezoeker
naar de groep komt die (neigt) tot dergelijk gedrag en blijkbaar niet voldoende heeft aan de zin "We
behandelen elkaar met respect" kan de gespreksleider de formulering "Verbale en fysieke agressie is
dus niet toegestaan." toevoegen. De gespreksleiders die te maken kregen met agressie hebben daar
nadrukkelijk om gevraagd in diverse overleggen - daarom is deze regel (die vroeger overigens
standaard onderdeel uitmaakte van de gespreksregels) als MOGELIJKHEID toegevoegd. Daar hebben
alle groepen mee ingestemd. Maar in de meeste groepen slaan de gespreksleiders dit zinnetje liever
over als het niet nodig is, mede om de reden die de groep Assen nu benoemt. Het is fijn dat jullie geen
last hebben van agressie van de bezoekers. Onze suggestie is dus dat de groep Assen net als andere
groepen deze zin alleen voorleest als daar behoefte aan is bij de gespreksleider(s) door een bezoeker
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die neigt tot agressie, of iemand die ronduit verbaal of fysiek agressief gedrag vertoont. Zo staat het de
gespreksleider van de groep Assen natuurlijk ook vrij de woorden daar waar nu ‘terugval’ staat
'uitglijder' en 'opleving' toe te voegen. Er is door de groepen bewust voor gekozen om in de
gespreksregels te proberen door een meer bondige formulering bezoekers duidelijk te maken dat de
Buitenveldertgroepen niet bedoeld zijn om te bezoeken terwijl je onderwijl denkt "sociaal" te kunnen
gebruiken. Dat het écht de bedoeling is van onze herstelgroepen dat je in ieder geval zo lang je de
groep bezoekt de intentie hebt om helemaal nuchter en clean te zijn, zodat je kunt werken aan je
herstel. Dat dit proces met vallen en opstaan gaat en niet altijd lukt, weten we als lotgenoten allemaal.
Maar dat wél serieus nemen van, en echt werken aan je eigen herstel is ook de reden voor de volgende
zinsnede: "We gaan er wel van uit dat je jouw eigen herstel en dat van andere bezoekers respecteert."
Er was namelijk behoefte bij een aantal gespreksleiders duidelijk te maken dat mensen die hun eigen
herstel niet serieus nemen niet alleen een loopje nemen met zichzelf, maar ook met het groepsgesprek
en de andere bezoekers en hun herstel. Het komt heel soms namelijk voor dat mensen hardnekkig de
groep blijven bezoeken maar ondertussen ook blijven gebruiken, en dat gebruik wegwuiven of
verzwijgen of zeggen dat ze 'het onder controle hebben'. Maar door die visie en hun gedrag en gebruik
verstoren deze bezoekers de groep en de groepsgesprekken. Om dit op een milde manier duidelijk te
maken is gekozen voor deze zin: "We gaan er wel van uit dat je jouw eigen herstel en dat van andere
bezoekers respecteert." Die zin moet wel gezien worden in de context: hij wordt voorafgegaan door:
"Een terugval veroordelen we niet en je bent altijd welkom verder te werken aan je herstel." en hij
wordt gevolgd door: "Als je onder invloed bent kom dan die dag niet naar het groepsgesprek. Als je
nog uit balans bent luister dan deze keer. Maar als je alleen luistert denken we niet automatisch dat je
aan je verslaving hebt toegegeven want niemand is hier verplicht te praten. Als je liever luistert kan
dat. Als je vindt dat je de verslaving overwonnen hebt en dat je jouw eigen of andere verslavende
middelen weer kunt gebruiken, blijf dan weg want wij willen ons juist blijvend bevrijden van
verslaving." Die context is erg belangrijk. Waarbij natuurlijk gezegd moet worden dat het formuleren
van onze gespreksregels sowieso geen exacte wetenschap is: het komt voort uit allerlei verschillende
gespreksleiders en groepen, gaat over het volkomen individuele en zeer complexe proces van herstel,
en is bedoeld om de al evenzeer per groep verschillende en complexe groepsdynamiek zoveel als
mogelijk van bepaalde kaders te voorzien en bovenal zo veilig, prettig maar ook helder mogelijk te
laten verlopen voor alle deelnemers. Ook voor het zinnetje "Als je nog uit balans bent." is de context
van groot belang: het volgt direct op en slaat op wat daarvoor staat: "Een terugval veroordelen we niet
en je bent altijd welkom verder te werken aan je herstel. We gaan er wel van uit dat je jouw eigen
herstel en dat van andere bezoekers respecteert. Als je onder invloed bent kom dan die dag niet naar
het groepsgesprek." Pas daarna volgt direct aansluitend het zinnetje: "Als je nog uit balans bent luister
dan deze keer." Het gaat dus om uit balans zijn door gebruik. De ervaringen in een aantal groepen zijn
namelijk dat sommige bezoekers door gebruik niet in staat zijn deel te nemen aan het groepsgesprek
op een manier die hen en de anderen verder helpt. Bijvoorbeeld doordat ze drama gaan maken door
heel heftig te huilen of te schreeuwen, anderen te bekritiseren, en dergelijke. In zo'n toestand is het,
zoals het altijd al in de gespreksregels staat, de bedoeling dat je wél welkom bent, maar jezelf en
anderen de ruimte gunt om tot rust te komen door alleen te luisteren. Daar moet een gespreksleider op
in kunnen grijpen als dat noodzakelijk is voor de groep. Dat is natuurlijk totaal iets anders dan iemand
die het heel moeilijk heeft omdat het qua verslaving of iets anders helemaal niet goed gaat met die
persoon. Wanneer iemand in staat is daar uiting aan te geven op een manier die hanteerbaar is voor de
groep en gespreksleider is het per definitie oké. Er bestond bij diverse groepen ook heel duidelijk
behoefte aan deze formulering: "Als je vindt dat je de verslaving overwonnen hebt en dat je jouw
eigen of andere verslavende middelen weer kunt gebruiken blijf dan weg want wij willen ons juist
blijvend bevrijden van verslaving. (Als je in gebruik bent zoek dan professionele hulp.) " Dat heeft te
maken met het feit dat de door jullie genoemde laagdrempeligheid door een aantal bezoekers van
sommige groepen werd geïnterpreteerd als: "Je kunt gewoon naar de groep gaan en ondertussen lekker
doorgaan met je verslaving", of; "Ik heb mijn alcoholverslaving overwonnen maar ik kan heel goed
elke dag blowen, en dan ga ik ook elke week naar de Buitenveldertgroep om te praten over mijn
overwonnen alcoholverslaving.", of: "Ik heb een medicijnverslaving en daarvoor kom ik naar de groep
maar ik kan gerust elke dag een borrel drinken en dat wekelijks vertellen in de Buitenveldertgroep.",
of: "Ik heb mijn alcoholverslaving overwonnen dus ik kan best drinken op vakanties - dat moet
kunnen, óók als ik de Buitenveldertgroep bezoek."
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Dat gaat dus NIET om bezoekers die, zoals wij allemaal, valkuilen tegenkomen, uitglijders,
oplevingen en terugvallen meemaken - dat kan ons allemaal overkomen, altijd weer. Want natuurlijk is
herstel een uniek, individueel en circulair proces dat bij ieder mens een eigen tempo en eigen
routekaart kent mét valkuilen. Wanneer echter het 'uitproberen' de overhand gaat nemen wordt het een
keuze voor bewust gebruik of gedrag dat voor iemand met een verslavingsgevoeligheid nu juist tot
enorme worstelingen kan leiden, of tot de idee leiden de verslavingsgevoeligheid geheel overwonnen
te hebben, dat die gevoeligheid 'weg' zou zijn. Als dat werkelijk zo is waarom zou je dan überhaupt
nog een Buitenveldertgroep bezoeken? Dan heb je toch helemaal geen probleem of vraag, en dan is er
blijkbaar geen sprake (meer) van verslavingsgevoeligheid, toch? De unanieme mening van alle
gespreksleiders was dat iemand dan beter zijn/haar goddelijke gang kan gaan, maar dat niet hoeft te
komen 'showen' in een groep mensen die probeert op een andere manier met verslavingsgevoeligheid
c.q. gevoeligheid te leven. Iedere bezoeker zoekt zijn/haar verzetjes en allerlei vormen van
ontspanning, maar dan in middelen en gedragingen die in aanleg niet verslavend zijn, zoals een eindje
wandelen of fietsen, foto's maken van de natuur, herstelgroepen bezoeken, mediteren, muziek luisteren
en maken, veel vrijwilligerswerk doen, podcasts luisteren, drank- en drugsvrije uitjes met vrienden
doen, een dagje naar de sauna, enzovoorts. Precies dát is ook volgens de andere gespreksleiders
waarmee we gesproken hebben over dit onderwerp de bedoeling van alles wat je leert in een
Buitenveldertgroep. Daar hoort bij dat je, zolang je de groep bezoekt, streeft naar nul gebruik en bezig
bent nieuwe en niet-verslavende wegen te zoeken in je leven om te ontspannen, afleiding te zoeken,
dingen te doen.
Verslavende middelen of gedrag die niet "je primaire verslavingsgevoeligheid" betreffen kunnen voor
verslavingsgevoelige/gevoelige mensen net zozeer verslavend zijn of worden - ook al zal het echt niet
meteen en altijd uit de hand lopen. Wat we het meest horen is dat mensen zich ervan bewust zijn dat ze
dan hun verslaafde brein blijven voeden. En in ieder geval blijkt dat bezoekers van de groepen die nog
(enorm) worstelen met het uit de verslaving komen totaal in de war kunnen raken en zich niet gesteund
voelen door verhalen van andere bezoekers die zeggen dat ze "af en toe" kunnen "ontspannen" of een
leuk verzetje hebben met een ander middel. Zo werd de persoon die een medicijnverslaving had en
vond dat hij wel een borrel kon drinken (wat misschien ook zo is) vriendelijk verzocht niet meer te
praten over zijn gecontroleerde drankgebruik in de groep, omdat dit veel te verwarrend en verstorend
was voor de bezoekers die nog in de kliniek zaten, of er net uit kwamen voor hun alcoholverslaving, of
zich via een andere weg aan hun alcoholverslaving aan het ontworstelen waren. Hij begreep dat en
sprak nooit meer over zijn gecontroleerde drankgebruik in de groep maar bleef wél komen.
Laatst vertelde hij zelfs toch ook maar helemaal gestopt te zijn met alcohol, omdat het toch het
verslavingssysteem in zijn brein elke keer uitdaagde en hij, door nu niet meer te drinken, ook minder
moeite had met het zonder onnodige/overmatige pijnmedicatie door het leven gaan. Want net zoals het
ene verslavende middel het gebruik van het andere kan uitlokken, kun je jezelf ook helpen steeds meer
vrij van verslaving te worden en blijven, en ook van het mogelijk daardoor steeds maar door klagende
of gefrustreerde, zeurende, verwende of overmatig kritische of arrogante of betweterige of pietluttige
of control-freakende verslaafde brein - dat vaak 'verslavingsgedrag' wordt genoemd en dat nog lang na
een verslaving van zich kan laten horen en zien. Het gaat in deze twee zinnen: "Als je vindt dat je de
verslaving overwonnen hebt en dat je jouw eigen of andere verslavende middelen weer kunt gebruiken
blijf dan weg want wij willen ons juist blijvend bevrijden van verslaving. (Als je in gebruik bent zoek
dan professionele hulp.)", over het aanspreken van bezoekers die er bewust voor kiezen te blijven
gebruiken en dat ook nog eens uitdragen in de groep, of stoned binnen komen en dat verzwijgen maar
trots vertellen dat ze niet gedronken hebben.
Dat zijn helaas óók concrete ervaringen van gespreksleiders en groepen. Alle gespreksleiders willen
met de eerste zin benadrukken dat de Buitenveldertgroep er is voor mensen die zich willen bevrijden
van verslaving en dat ook als zodanig erkennen. Wanneer je vindt dat je de verslaving hebt
overwonnen en je eigen of andere verslavende middelen weer kunt gebruiken of dergelijk gedrag
(gamen, gokken, porno) kunt vertonen, heb je de Buitenveldertgroep blijkbaar echt niet meer nodig.
Andere bezoekers die nog wél bezig zijn zich aan de verslaving te ontworstelen hebben ook niks meer
aan een bezoeker die vindt dat hij/zij niet verslaafd (meer) is en ook niet gevoelig voor verslaving. Er
kwamen duidelijk geluiden dat sommige groepen last hadden van een enkele bezoeker met de visie dat
hij/zij 'gewoon' konden drinken/gebruiken en daaruit kwam deze aanpassing voort. Als de groep in
Assen nooit last van heeft van bezoekers die zich op die manier gedragen is dat heel fijn en kunnen
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jullie als gespreksleiders natuurlijk deze zin overslaan. Dat overslaan geldt natuurlijk sowieso voor de
zin: "(Als je in gebruik bent zoek dan professionele hulp)". Daarom staat die zin tussen haakjes en
cursief weergegeven. Dit is een zinnetje waar een aantal gespreksleiders duidelijk behoefte aan hadden
om bezoekers die langdurig de groep bezochten maar altijd in gebruik zaten en steeds bleven zitten en
het dus niet redden eruit te komen door de wekelijkse groepsgesprekken alléén, verder te helpen door
duidelijk te maken dat het in die situatie zin heeft (ook) gebruik te maken van professionele hulp.
De Buitenveldertgroep is natuurlijk geen kliniek, we zijn totaal geen hulpverleners, verslavingsartsen
of psychologen die mensen medisch en therapeutisch kunnen begeleiden in het afkicken. Bovendien
bleek in sommige gevallen dat juist mensen die nog zo diep in de verslaving zaten ook een enorm
groot beroep deden op de groep, maar ook op de gespreksleiders, bijvoorbeeld door voortdurend
vanuit gebruik te bellen of appen, buiten de groepsgesprekken om. Daar hadden die gespreksleiders
uiteraard last van. Maar nogmaals: heel begrijpelijk en prima als jullie die laatste twee zinnen willen
overslaan omdat die als hoogdrempelig worden ervaren. Het is en blijft zo dat elke Buitenveldertgroep
autonoom is en elke gespreksleider anders. In de loop der jaren zijn Buitenveldertgroepen in heel
Nederland ontstaan, op allerlei plekken in het land. De ervaring is dat het op elke locatie en in elke
regio er anders aan toe gaat en dat gespreksleiders niet alleen hun eigen manier van doen hebben, maar
dat die manier ook verschilt per stad/regio, omdat de mensen heel anders zijn en anders met elkaar
omgaan.
Soms is het nodig meer uitnodigend te zijn, en soms zijn er meer duidelijke kaders en grenzen nodig.
Zo kun je de gespreksregels samenvatten in je eigen woorden in plaats van ze letterlijk voor te lezen
omdat dit als formeel ervaren kan worden, waardoor er meer afstand tussen gespreksleider en (nieuwe)
bezoekers kan ontstaan. Maar we merken altijd weer hoe belangrijk het is voor het groepsgesprek en
de deelnemers om de kern van de gespreksregels te bewaken: praten uit en over jezelf, ruimte om je
eigen weg te gaan, elkaar laten uitpraten, geen onderbreking, discussie, kritiek of advies, respectvol
met elkaar omgaan, en de groep niet verstoren. Zoals we afgelopen jaar ook weer vaak besproken
hebben met alle gespreksleiders: het gaat erom dat je als gespreksleider en als bezoekers op een voor
iedereen prettige, open, veilige, constructieve wijze kunt werken aan je herstel. De gespreksregels zijn
er voor de gespreksleiders en bezoekers en voor een goed verloop het groepsgesprek. Meer niet. Dus
als jullie als gespreksleiders en/of als groep bepaalde zinnen onnodig of zelfs belemmerend vinden
voor dat proces en de bezoekers, maak dan je eigen overwegingen, zoals alle gespreksleiders en
groepen dat doen.”
Ter aanvulling hieronder nog wat berichten over de eerdere geschiedenis van de Buitenveldertgroep
Assen omdat dit een stabiele en warme groep is waarin constante factoren de goede sfeer bepalen.
December 2019 doet een van de twee vrijwilligers van de groep Assen verslag via mail omdat beiden
door werk, studie en ander vrijwilligerswerk die periode te druk waren het overleg te bezoeken van
alle Buitenveldertgroepen dat regelmatig in Amsterdam plaatsvindt. Dergelijke andere bezigheden zijn
natuurlijk een teken van goed herstel dus daar zijn we blij mee. Maar dat gaat gelukkig niet ten koste
van de Buitenveldertgroep Assen die ook voor deze twee vrijwilligers een basis is en blijft van
blijvend herstel en recidive preventie. De vaste kern van de groep in Assen bestaat uit 4 tot 10 mensen.
Daaromheen komt een wisselend aantal nieuwe bezoekers die langer of kort de groep komen
bezoeken. Ook komen er regelmatig oude bekenden naar het groepsgesprek die de behoefte voelen
zichzelf weer een ‘update’ te gunnen wat betreft hun verslavingsgevoeligheid en samen met lotgenoten
te reflecteren hoe de vlag er in hun leven bij hangt. Het blijft belangrijk dat in de gaten te houden want
als we dat vergeten kunnen we ongemerkt weer afglijden richting gebruik. Veel bezoekers van de
groep doen iets in de pot van de groep (voor koffie, thee en uitjes) maar in 2019 had eigenlijk niemand
de tijd en gelegenheid om een groepsactiviteit anders dan het wekelijks groepsgesprek te plannen.
Bovendien was de in-, door- en uitstroom in 2019 ook behoorlijk groot, waardoor het tijdelijk wat
lastiger was om een activiteit en tijd vooruit te plannen die voor de gehele groep geschikt is. Uiteraard
wisselt ook de behoefte daaraan als de groepssamenstelling in de loop van de tijd regelmatig wisselt.
Besloten werd daarom eind 2019 om de eerste bijeenkomst in 2020 om te dopen tot een feestelijke
bijeenkomst met voorafgaand aan het groepsgesprek een etentje voor wie daar belangstelling voor had
– dat is inmiddels gebeurd en was een succes. Voordeel van een beter gevuld groepspotje is dat er iets
leuks kan gedaan kan worden als er mensen in de groep komen die daar duidelijk bij gebaat zijn
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wegens behoefte aan ‘veilige ontspanning en sociaal contact’ (namelijk zonder drank en drugs) en/of
wanneer bezoekers te maken hebben met sociaal isolement en/of financiële beperkingen.
De Buitenveldertgroep in Assen heeft zich in 2019 extra gefocust op de kernwaarden van de zelfhelp:
groepsgesprekken over hoe te leven met verslavingsgevoeligheid, gevoeligheid in bredere zin vaak
ook, zónder terug te vallen in oude destructieve gedragspatronen. Daarbij is het van belang dat dit
groepsgesprek altijd helemaal gelijkwaardig is, iedereen gelijke ruimte krijgt te spreken uit en over
zichzelf aangaande het thema dat is ingebracht, zonder te worden onderbroken door advies of kritiek.
De kern van de groep merkte eerder wel eens dat ze onderling geneigd waren door het sterke op
zichzelf natuurlijk zeer positieve gevoel van groot vertrouwen en veiligheid een wat lossere vorm te
gaan kiezen voor het gesprek waardoor de focus op ingebrachte thema ongemerkt wat dreigde te
verwateren. De twee vrijwilligers en gespreksleiders van de groep waren er op tijd bij dat te corrigeren
door daar bewust aandacht aan te besteden, uitleg over te geven aan de bezoekers en de kern van
zelfhelp concreet in de groep te blijven toepassen.
Soms kan de lossere vorm behulpzaam en drempelverlagend zijn, maar soms ook moet je als
gespreksleiders de structuur wat meer benadrukken. Het blijft zoeken naar een balans tussen toepassen
van onze gespreksregels en mensen tegelijkertijd het gevoel geven dat het er niet te formeel aan toe
gaat, er ruimte is voor waar behoefte aan is bij de verschillende bezoekers zonder dat de
gelijkwaardigheid in het geding komt. Daarbij kan het ook belangrijk zijn de bezoekers uit te nodigen,
als zij dat willen en ertoe in staat zijn, het gespreksleiderschap op zich te nemen zodat alle bezoekers
zich meer samen verantwoordelijk voelen voor het groepsgesprek in plaats van dit als vanzelfsprekend
over te laten aan de twee vaste vrijwilligers. Eén van de twee vrijwilligers van de groep Assen is
overigens ook degene die de huidige website zelfhelp.nl heeft ontworpen en ‘in de lucht houdt’ door
voortdurend de benodigde wijzigingen en bewerkingen door te voeren, ook als er updates zijn van de
host of van het programma waarin de website is geschreven. Ook heeft hij kleine en grote flyers
ontworpen en een grote banner die een amateursportvereniging heeft opgehangen langs een sportveld.
Alle Buitenveldertgroepen zijn dus erg blij met deze vrijwilliger, net zoals het dagelijks bestuur van de
Stichting Zelfhelp, dat het zonder deze hulp informatietechnologisch gezien niet zou redden.
Verslavingsgevoelige vrijwilligers kunnen als valkuil last hebben van het vol maken van hun agenda’s
met (zelf aangegane) verplichtingen. Daar houden we elkaar dan ook zoveel mogelijk alert op in ons
onderling contact en helpen elkaar waar nodig, maar geven elkaar ook de ruimte eens even wat gas
terug te nemen als die behoefte bestaat. Want te veel, te lang door gaan – dat kán typisch
verslavingsgedrag zijn. Eigenlijk kan alles waar ‘te’ voor staat en ook te lang plaatsvindt teveel
vermoeidheid en stress opleveren waardoor een uitglijder meer kans maakt. Het is fijn daarover als
vrijwilligers onderling openlijk te kunnen communiceren. Net zoals wanneer er iets gebeurt wat je
dwars zit: vroeger was je misschien geneigd dat op te kroppen en er dus in vast te lopen, nu doen we
ons best het tijdig in contact te brengen. Dat is ook precies wat er in de groepsgesprekken in de
Buitenveldertgroepen gebeurt: gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, worstelingen, vragen en
oplossingen in contact brengen met jezelf en de andere aanwezigen. Voorbeelden van bezoekers die de
groep Assen in 2019 bezochten willen we ook beschrijven in dit verslag, maar dan uiteraard geheel
geanonimiseerd en volgens de letters van het alfabet, want de mogelijkheid de groep anoniem te
kunnen bezoeken is de basis van vertrouwen en veiligheid want bij velen rust nog een groot taboe op
verslaving en verslavingsgevoeligheid, zoals vooroordelen, veroordelingen, stigma en uitsluiting. A,B:
de twee vaste vrijwilligers van de groep, bezoeken de groep nu al meer dan 5 jaar, zijn beiden stabiel
in herstel en druk met niet alleen dit vrijwilligerswerk maar ook studie, werk, ander vrijwilligerswerk
en privé leven: zij richten hun focus door hun fase van herstel gelukkig inmiddels meer op hun leven
in brede zin dan alleen op verslaving, verslavingsgevoeligheid en herstel daarvan, C: haakt soms een
tijdje af, en bezoekt de groep dan weer onregelmatig, D: komt sinds midden 2019 consequent
wekelijks, E: kwam ooit al een tijdje, toen een periode niet, maar in 2019 weer wekelijks, F: kwam
eerder een paar keer langs, moest toen naar een kliniek in Zuid-Afrika voor detox en behandeling en is
daarna een reguliere bezoeker van de Buitenveldertgroep Assen geworden, G: worstelt soms nog met
alcoholgebruik maar bezoekt op zoek naar verder herstel trouw de wekelijkse groepsgesprekken. Tot
zover wat voorbeelden in algemene termen van de bezoekers aan de groep Assen. Er komen op de 06nummers van de twee vrijwilligers die op de site staan vermeld regelmatig telefoontjes van mensen die
de groep willen gaan bezoeken maar toch eerst even langs deze weg contact zoeken of nog wat vragen
hebben. Die worden overigens ook regelmatig gesteld via het landelijk gratis 0800-nummer waar ook
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de Buitenveldertgroep Assen onderdeel van uit maakt, via het vragenformulier op de website of via
mail. Er was ook in 2019 weer een voorlichting voor de afdelingsmedewerkers van VNN, zodat zij
bekend zijn met zelfhelp en hun cliënten kunnen wijzen op de mogelijkheid de Buitenveldertgroep
Assen te benutten voor hun herstel. Regelmatige instroom van nieuwe bezoekers blijft altijd nodig
want net zoals alle andere zelfhelpgroepen kent de groep in Assen golfbewegingen wat betreft
bezoekersaantal. Na een tijd de Buitenveldertgroep bezocht te hebben is een deel van de bezoekers zo
ver in herstel dat ze allemaal andere dingen gaan doen, wat heel positief is, omdat ze zich dus goed
verder ontwikkelen. Er is ook een soort optimale groepsgrootte en –samenstelling om goede,
diepgaande, helpende groepsgesprekken te kunnen hebben. Een onderwerp dat bijvoorbeeld vaak aan
de orde komt en dan steevast een diepgaand herstel bevorderend groepsgesprek oplevert waarbij het
belangrijk is dat iedereen de tijd, rust en ruimte krijgt zich daarover te uiten omdat het bij een deel van
de bezoekers erg gevoelig kan liggen is het onderwerp: “Hoe bouw je na de verslavingsperiode een
gezond sociaal netwerk op, dus zonder te vervallen in oude gewoonten/vrienden/gebruik?”
De Buitenveldertgroep maakt voor veel bezoekers deel uit van dat opbouwen van een nieuw gezond
sociaal netwerk. Op den duur kunnen de meeste bezoekers dat netwerk uitbreiden onder andere door
samen of eigenstandig nieuwe activiteiten te gaan ontplooien, maar zeker in het begin van het herstel
is dat een vaak kwetsbaar en precair onderwerp omdat mensen door de verslaving en eventuele andere
problematiek soms sterk vereenzaamd zijn.
Daarom is het juist zo belangrijk dat het als gespreksonderwerp wordt ingebracht. Om weer te geven
hoe betrokken de vrijwilligers bij de groep zijn hier een eerder citaat uit eind 2018: “Ik voel me
persoonlijk verantwoordelijk voor de groep. Dat is misschien niet altijd handig, maar zo ervaar ik dat.
Ik ben dan ook blij als iemand bijvoorbeeld vóór een behandeltraject zijn heil zoekt en vindt in onze
Buitenveldertgroep. Maar ik ben dan óók wel benieuwd of, en hoe iemand dat behandeltraject
doorloopt, hoe het daarna gaat, of hij/zij óók naar de groep komt als nazorg. Dat is natuurlijk geheel de
eigen verantwoordelijkheid van die persoon maar ik voel me tegelijkertijd soms toch ook wel deels
medeverantwoordelijk. Het is zoeken naar een balans daarin.”
Hij vervolgde: “Laatst heb ik weer een praatje gehouden over zelfhelp voor medewerkers van VNN
Assen. Dat is net zoals eerder heel positief ontvangen. Alleen krijg je uit zulke presentaties niet direct
veel nieuwe instroom van hun cliënten; dat heeft tijd nodig. We doen vanuit de groep ook af en toe een
praatje (voorlichting over zelfhelp) voor cliënten van VNN aan het einde van hun zeven weken
durende cognitieve gedragstraining. Daardoor komen er ook wel weer nieuwe bezoekers naar onze
groep. Het blijft een aandachtspunt dat regelmatig voor elkaar te krijgen. Dat houden we in de gaten.
Het inloopuurtje dat ik al een paar jaar elke woensdagochtend houdt bij VNN in de ochtend is de
laatste tijd soms echt passen en meten in mijn agenda. Daarom doe ik dat nu regelmatig op aanvraag.
Er staat een bordje bij de receptie met mijn telefoonnummer en de receptie weet er van en kan zo
mensen op deze mogelijkheid wijzen. Als er dan iemand belangstelling heeft maak ik een afspraak met
deze persoon want ik heb door mijn eigen werkzaamheden geen tijd meer daar elke woensdagmorgen
te gaan zitten. Ik blijf rondkijken in de groep of er mensen zijn die in staat zijn om taken over te
nemen die daar in hun fase van herstel veel uit kunnen halen en nieuwe dingen van kunnen leren. Ik
voel het commitment naar de groep en naar dit vrijwilligerswerk. Dat is al jaren zo, maar inmiddels
doe ik ook ander vrijwilligerswerk en ik heb mijn werk. Iedereen vult vrijwilligerswerk voor zelfhelp
op eigen wijze in; daar is ook ruimte voor. De één wil gespreksleider zijn, de ander sleutelbeheerder,
de derde verzorgt graag de koffie waar dat nodig is, weer een ander geeft graag voorlichtingen aan
cliënten en/of houdt contact met medewerkers, weer iemand anders gaat een cursus doen gericht op
ervaringsdeskundigheid of zelfs een opleiding, iemand begint ergens een nieuwe groep en ondersteunt
die langere tijd, enzovoorts. En sommige mensen doen een tijd lang meerdere van deze dingen
tegelijkertijd of gaan in het dagelijks bestuur zitten en krijgen met al die zaken en daarnaast nog veel
meer aan onze stichting verwante zaken te maken. Het is maar net waar je tijd voor hebt en zin in hebt,
wat goed voor je is, wat past, wat je kunt en wat voor jou werkt voor jouw herstel en verdere groei.
Het is en blijft mooi vrijwilligerswerk, niet vrijblijvend maar wel vrijwillig, dus zoveel mogelijk
rekening houdend met onze eigen agenda die past bij ons eigen herstel, stabiliteit en terugvalpreventie.
Anders schiet het zijn doel voorbij.” Het is een fijne en warme groep in Assen, die mensen veel steun
geeft in hun herstel en onderhoud van alertheid op uitglijders of terugval. De gespreksregels zijn de
kern van ons werk maar elke groep past die toch ook weer op eigen wijze toe. Elke groep is een
organisch geheel; elke groep is anders, en verandert ook in de loop van de tijd. De groep, de werkwijze
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en de mores wordt gevormd door de mensen die de groep maken. Met de gespreksregels als basis. Het
is een organisch proces; ook de manier waarop we de gespreksregels toepassen en uitleggen: de kern
van de werkwijze is helder, maar hoe je dat brengt is een kwestie van gaandeweg leren. Voor de
gespreksleider is het de kunst om, als het nodig is, een beetje te sturen zodat het proces zo verloopt dat
iedereen de ruimte krijgt en tot zijn/haar recht komt, zonder advies of kritiek te krijgen. Als het goed
gaat in een groep, en die rustig en harmonieus is, kun je wel eens wat spelen met de gespreksregels,
maar als er (veel) nieuwelingen zijn of de groep is een beetje moeilijk qua dynamiek of groot, dan
moet je altijd kunnen terugvallen op de gespreksregels. Zonder structuur werkt het niet, dus die basis
moet er altijd blijven. Er is een dynamisch groepsproces: dat kunnen en willen we niet allemaal
vastleggen in regels, maar we willen wel een kernstructuur geven op basis waarvan het groepsgesprek
zich kan ontwikkelen. Gelijkwaardigheid is de basis van de groepen net als het ‘praten uit en over
jezelf’. In sommige groepen krijgen de mensen de ruimte om na afloop van het groepsgesprek nog wat
te zeggen, maar in andere groepen werkt dat niet omdat sommige bezoekers dan toch gaan adviseren
of kritiek uitoefenen. De wijze waarop je het groepsgesprek laat verlopen op basis van de
gespreksregels kan best een beetje verschillen per groep en per bijeenkomst want de groep bestaat uit
de mensen in de groep. De gespreksregels zijn er voor de mensen in de groep; de mensen zijn er niet
voor de gespreksregels. Het gaat erom dat het groepsgesprek ‘naar de geest van de gespreksregels’
gaat en dat hoeft niet altijd per se te zijn ‘naar de letter’. De sfeer waarin de groepsgesprekken in de
groep in Assen verlopen is warm, open, rustig en veilig. Bezoekers stimuleren elkaar in herstel door
hun ervaringen daarmee en praktische tips te delen over gezondheid, vrijwilligerswerk, werk en andere
activiteiten, ook al verschillen de mogelijkheden daartoe per individu. De groepsgesprekken gaan elke
week weer de diepte in, zonder dat het altijd zwaar wordt, en de sfeer is eigenlijk nooit zwaar of
heftig. Juist daardoor zijn de groepsgesprekken van grote betekenis voor de deelnemers.
De Buitenveldertgroep Assen bestaat in 2022 al 22 jaar: Stabiliteit, continuïteit en beschikbaarheid
zijn belangrijke factoren voor een goed herstel van de grillen en onmacht van de verslaving.

Activiteitenverslag 2021 Buitenveldertgroepen Den Haag
De Buitenveldertgroep Den Haag kon gelukkig heel 2021 het wekelijks aanbod van groepsgesprekken
organiseren, wegens de uitzondering voor bijeenkomsten voor en door ‘kwetsbare burgers’, en doordat
ze elke vrijdag drie groepsruimtes tot hun beschikking hebben, waar de deelnemers op anderhalve
meter van elkaar kunnen plaatsnemen in een goed geventileerde ruimte, groot genoeg voor 6, 6, en 9
deelnemers per groepsruimte, zodat per groep het aantal niet te hoog was en dus de besmettingskans
laag. Daarbij geven de vrijwilligers en deelnemers aan dat ze die groepsgrootte vaak ook wel prettig
vinden omdat dan iedereen uitgebreid aan bod kan komen. Door de luxe van drie actieve vrijwilligers
én drie groepsruimtes is dit ook mogelijk.
Naast de groepsgesprekken op de locatie, een prachtig pand van Trubendorffer vlakbij het Centraal
Station aan de Bezuidenhoutseweg, organiseerden de drie vrijwilligers ook in 2021 elke dinsdagavond
een groepsgesprek via Zoom voor wie daar, door corona of andere omstandigheden de voorkeur aan
gaf. Wanneer daar meer mensen aan willen deelnemen dan als prettig wordt ervaren wordt er met
break-out rooms gewerkt. De vrijwilligers van de Buitenveldertgroep zijn zeer zelfredzaam, actief,
sociaal vaardig en doen dit vrijwilligerswerk met liefde en aandacht.
Dat was ook goed te merken toen zij met z’n drieën eind november 2021 deelnamen aan een intervisie
in Amsterdam van gespreksleiders van Buitenveldertgroepen uit het hele land. Citaten uit de notulen
van dat overleg geven een goed beeld van hoe zij erin staan, wat zij doen en waar ze tegenaan lopen in
dit mooie maar soms ook uitdagende en af en toe complexe vrijwilligerswerk, dat echt wel wat vraagt
van hun sociale vaardigheden, inzicht in het verslaafde brein, verslaving en herstel van zichzelf en
andere deelnemers, maar hen ook veel voldoening, leermomenten, plezier en werkvreugde geeft. Een
vrijwilliger steekt van wal: “Om een totaalbeeld te geven van de Buitenveldertgroep Den Haag: Door
corona zijn we de groepen gaan opsplitsten in zowel online groepsgesprekken op dinsdagavond als
maximaal drie parallelle offline groepsgesprekken op locatie op vrijdagavond. We zijn blij dat we met
drie vaste vrijwilligers zijn, en de grote luxe hebben dat we op vrijdagavond drie groepsruimtes
tegelijkertijd mogen gebruiken want zo kunnen we groepen klein houden, wat zowel goed is wegens
corona maar ook fijn omdat zo iedere deelnemer in het groepsgesprek de ruimte krijgt zich uitvoerig te

129

uiten. Ook online vinden we rond de 10 deelnemers per groep wel ongeveer het maximum, dus als er
meer deelnemers zijn splitsen we via break-out rooms, in meerdere parallelle groepsgesprekken. Maar
soms geven de deelnemers aan juist ook weer af en toe een wat grotere groep te willen, zodat ze elkaar
allemaal weer eens zien, en dan doen we dat. Want het nadeel van meerdere groepen kan inderdaad
zijn dat sommige mensen elkaar langere tijd niet spreken, hoewel ze elkaar via de appgroep uiteraard
altijd kunnen vinden, en ook contact kunnen zoeken langs die weg.
Die appgroep houden we als vrijwilligers trouwens wel actief in de gaten, zowel wat betreft wat er in
gebeurt als wat betreft aantal deelnemers en of zij (nog) regelmatig actief zijn in de groepsgesprekken:
Twee keer per jaar gaan we met z’n drieën door de groepsapp heen om te kijken of er ‘slapende leden’
in zitten. Want we hadden op een gegeven moment ruim 70 mensen in de groepsapp staan, en dat is
wel veel. Mensen die we alle drie minstens twee maanden niet meer gezien hebben, online of offline,
sturen we dan een berichtje: “We hebben je een tijdje niet gezien, hoe gaat het nu met je? Wil je nog in
de groepsapp blijven?” Zo blijft de groepsapp levend, want anders groeit hij alleen maar en zitten er
mensen in die niet meer actief zijn. Als er mensen in groepsapp zitten die de andere deelnemers niet
kennen en nooit zien, kan dat op den duur toch ook weer wat onveilig voelen, vooral voor nieuwe
deelnemers. Dan gaan ze misschien ook wat minder snel een hulpvraag in die groep doen, dus daarom
willen we alleen mensen met wie we daadwerkelijk online en/of offline zowel regelmatig als redelijk
recent contact hebben. Als mensen op een gegeven moment, na een periode van afwezigheid toch weer
willen deelnemen zijn ze natuurlijk altijd welkom. Als iemand nieuw komt vragen we aan het eind van
het groepsgesprek of ze eventueel interesse in de appgroep hebben. Het is eigenlijk ontstaan tijdens
corona om de Zoom-link voor het online groepsgesprek erin te zetten, zodat mensen via de telefoon
deel kunnen nemen, maar ook om ervoor te zorgen dat we bij de bijeenkomsten op de locatie de
anderhalve meterregel kunnen handhaven. Want door die coronaregel moeten deelnemers zich
momenteel aanmelden wegens een maximum aantal deelnemers per beperkte oppervlakte van de drie
groepsruimtes waar we maximaal drie parallelle groepsgesprekken hebben met 6 + 6 + 9 mensen. We
hebben in de afbeelding van de appgroep de regels voor die groep beschreven: dat deze er is om aan of
af te melden, en om hulp te vragen als het niet goed gaat, maar dus niet om allerlei persoonlijke dingen
te gaan delen zoals vakantiefoto’s, grappige filmpjes en dat soort gedoe. Ook de groepsapp is en blijft
herstelgericht. We hebben nu rond de 50 mensen in de groepsapp, dus als iemand acuut een luisterend
oor nodig heeft, en dat meldt in de groepsapp is er altijd wel iemand die heel snel reageert dat hij/zij
beschikbaar is om even te bellen of gebeld te worden. Dat is heel erg fijn. Soms ook delen mensen wel
herstelgerichte items zoals een TED-talk, een podcast, een artikel, boektitel of iets dergelijks – dat is
natuurlijk oké en leuk. Vaak is dat dan ook gerelateerd aan wat er in het groepsgesprek aan de orde is
geweest. Maar elke deelnemer aan het groepsgesprek, zowel online als offline, blijft natuurlijk vrij om
te kiezen of ze wel of juist niet in de groepsapp willen. Hoewel het voor ons wel handig is als ze wél
in de appgroep zitten omdat ze dan ook allemaal de Zoom-link voor het online groepsgesprek via de
appgroep in één keer kunnen ontvangen. Des te meer er niet in appgroep zitten des te meer mensen
moeten er apart ook nog een Zoomlink krijgen via de app, elke week weer. Dus we vragen na een paar
weken deelname aan de groepsgesprekken, als mensen de tijd hebben gehad te ondervinden dat het
veilig is in de groep, of ze toch niet in appgroep willen om extra werk te voorkomen. We hebben in
Den Haag een hele grote groep, dus daarom is het ook voor ons als vrijwilligers extra belangrijk het
goed te laten verlopen: voor alle mensen die gebruik maken van ons aanbod, maar ook voor onszelf.
Soms hebben we op vrijdagavond met alle drie vrijwilligers ieder een volle groep op vrijdagavond van
9 + 6 + 6 mensen in de drie ruimtes. De groepsapp is dus echt handig en vrijwel alle mensen willen er
gelukkig ook aan deelnemen. Overigens geven ook wij, net zoals anderen hier, alle deelnemers in de
app alleen een voornaam, en allemaal de achternaam Buitenveldert. Vaak kennen we de achternamen
ook niet. Op die manier blijft de anonimiteit voor wie daar behoefte aan heeft zoveel als mogelijk
gewaarborgd. Maar er zijn ook mensen die er helemaal niet meer mee zitten als ze niet meer anoniem
zijn in de groep, omdat ze de andere deelnemers vertrouwen, en ook weg van het stigma willen, en dus
ook hun achternaam niet meer willen verbergen in deze context. Voor elk wat wils dus.” Een andere
vrijwilliger uit Den Haag vult aan: “In de groepen ontstaan ook verbindingen tussen mensen buiten de
groepsgesprekken om. Ze zoeken elkaar op, op eigen initiatief, en op andere momenten dan tijdens en
rondom de groepsgesprekken, om elkaar zo te ondersteunen in hun herstel op verschillende vlakken:
mentaal, emotioneel, praktisch, voor het sociale contact of vriendschap. Dat kan bijvoorbeeld samen
een eindje wandelen zijn. Zulke vragen worden ook in de groepsapp gesteld: “Is er iemand die een
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eindje wil wandelen?” Een enkele keer is er wel wat ruis: zo was er iemand die zich in de appgroep
enorm begon op te winden over de coronamaatregelen, en het feit dat wij ons aan die regels wilden en
moesten houden om toegang tot de locatie te behouden. We hebben die persoon verzocht daarmee op
te houden, en dat gebeurde toen gelukkig ook. Maar dat was een uitzondering en we hebben nog nooit
iemand wegens gedrag uit de groep of uit de groepsapp hoeven verwijderen.”
De derde vrijwilliger uit Den Haag vervolgt: “Wij zeggen bij het geven van onze voorlichtingen aan
cliënten in de kliniek altijd: “Ga drie keer naar een groep en ervaar dan zelf welke groep en werkwijze
bij jou past.” Tegen nieuwkomers in de Buitenveldertgroep Den Haag zeggen we ook altijd: “Probeer
het drie keer en kijk rustig of jij je thuis voelt en of het voor jou werkt – zo niet, zoek dan verder of
een andere groep en werkwijze jou beter past.” En zo selecteert het zich vanzelf. Bij ons komen ook
vaak mensen die al een andere groep, of zelfs een aantal andere groepen hebben geprobeerd, en dat
niets vonden voor zichzelf, maar zich bij ons gelukkig wél thuis en op hun gemak voelen, en zich
kunnen vinden in onze werkwijze. Dat is een duidelijk een hele andere werkwijze dan in veel andere
groepen: het is extra aanbod, het geeft meer diversiteit. Het is niet tégen iets anders, maar alleen vóór
deze methode. Hoe meer verschillend aanbod om te kunnen herstellen van een verslaving, des te beter.
En voor sommigen zijn beide methoden werkzaam, en soms eerst de ene methode en later de andere.
De basis van alle herstelwerkgroepen, en dus ook die van de Buitenveldertgroep, is de intentie om te
stoppen met de verslaving. Ook al lukt dat vaak niet meteen, of gaat het met vallen en opstaan, en is er
ambivalentie. Soms heb je iemand in de groepsgesprekken die heel veel aandacht vraagt, steeds het
woord wil nemen en/of het groepsgesprek wil gaan sturen; dat kan wel heel veel energie vragen van de
vrijwilliger die gespreksleider is. Dan kom ik dus op de gespreksregels van onze groep terug: Iedereen
mag één keer aan het woord, en dat is het dan, deze keer. Leren omgaan met grenzen is belangrijk in
het herstelproces. Een enkeling kan namelijk ook soms in een soort praatroes verzanden, dat kan ook
een vorm van verslavingsgedrag zijn. En dat kan belastend zijn voor de andere deelnemers. Enerzijds
wil je als gespreksleider iedereen alle ruimte geven, maar ook daar zijn grenzen aan binnen het kader
van de gelijkwaardigheid van allen. Met een deelnemer die vastzit in zulk gedrag ga ik vaak ook na
afloop even persoonlijk in gesprek om uit te leggen wat de bedoeling is van het groepsgesprek en hoe
wij werken. Ik merk wel dat die groepsgesprekken op dinsdag online én vrijdag op locatie voor mij als
vrijwilliger op een gegeven moment wel wat al te belastend werden, omdat ik ander vrijwilligerswerk
doe en ook nog anderen bezigheden heb, en gezin, familie, en behoefte aan vrije tijd met een andere
invulling, zoals vakantie. Daarom proberen we het ook af en toe, als het kan qua aantal deelnemers,
onderling wat te verdelen als vrijwilligers, zodat ik een dinsdag of vrijdag kan overslaan, en dat gaat
goed. Als we het groepsgesprek beginnen, kijken we altijd even of er nieuwkomers zijn. Als die er zijn
doen we een korte voorstelronde, waarin we allemaal vertellen waarom we hier zitten, onze verslaving
benoemen, en ons verleden qua eventuele behandeling, herstel en ervaringen met lotgenotengroepen,
en we vragen meteen hoe de week is verlopen. Dat geeft nieuwelingen de kans om de anderen te leren
kennen, zich sneller thuis te voelen en zich geen vreemde eend in de bijt te hoeven voelen, waardoor
ze ook meteen meer over zichzelf durven vertellen. Als er geen nieuwelingen zijn dan doen we meteen
een rondje “Hoe was je week, hoe zit je erbij vandaag?”. Dan vragen we ook meteen of iemand een
onderwerp heeft voor het groepsgesprek. Eigenlijk verloopt het groepsgesprek altijd heel goed, en we
hebben de laatste tijd vrijwel nooit problemen of lastige situaties. Er zijn wel eens kleinere dingetjes,
zoals laatst iemand na afloop even met me wilde praten, en vroeg, op een hele nette en discrete manier,
of ik ook had geroken dat iemand anders had gedronken. Ik vertelde dat ik het ook had gemerkt en die
persoon daarover al had gesproken, en dat het onder controle was, waarna hij weer gerustgesteld was.”
En vrijwilliger uit Den Haag vult aan: “Fijn is ook dat we onderling kunnen overleggen omdat we met
drie vrijwilligers zijn. Ook kunnen we kiezen wie, iets dat speelt of moet gebeuren oppakt. We zorgen
dus goed voor ons drieën onderling, net zoals we goed zorgen voor de deelnemers. Soms heeft iemand
in de groep wat extra persoonlijke aandacht nodig, en dan geeft een van ons drieën dat door, en vraagt
iemand van ons drieën even te appen of te bellen om te vragen hoe het gaat, of doet dat zelf. Overigens
doen de deelnemers dat onderling ook: we merken dat deelnemers goed contact hebben met elkaar.”
“Ja”, vult de eerste vrijwilliger aan: “Ik vind de omgang heel prettig, tussen ons drieën en in de groep.
De sfeer tijdens de groepsgesprekken, en in de groep zelf is rustig, relaxed en respectvol: iedereen laat
elkaar uitpraten en niemand onderbreekt een ander. Nieuwelingen merken dat meteen, zonder dat we
de gespreksregels voorlezen, en passen zich dan vanzelf aan die werkwijze aan, of ze komen niet meer
omdat ze iets anders zoeken, wat een prima natuurlijke selectie geeft. De meeste deelnemers kennen
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elkaar behoorlijk goed, ook al zijn ze van alle leeftijden en achtergronden. Het is een zeer gemêleerd
publiek dat de groepsgesprekken bezoekt, en toch is er heel veel gemeenschappelijks. Iedereen deelt
zijn ervaringen, en leert van elkaar. Ook zijn de soorten verslavingen van mensen die deelnemen heel
divers, niet alleen drank, drugs, gokken, gamen, roken, maar ook eetverslaving, relatieverslaving,
seksverslaving, allerlei soorten internetverslavingen waarin mensen vluchten voor hun dagelijks leven
en/of onaangename of pijnlijke gevoelens. Een van de voordelen van de Buitenveldertgroep vind ik
dat je er heel veel kunt leren over de andere verslavingen/middelen/gedragingen, dan alleen die van
jezelf. Daardoor krijgen deelnemers een veel breder perspectief op verslaving, en kunnen op die
manier zichzelf en anderen en het fenomeen ‘verslaving’ dus veel beter, breder en diepgaander leren
kennen. Ik hou daardoor zelf ook beter de vinger aan de pols bij mezelf en kijk naar mijn leven als
geheel: of daarin op een ander vlak dan alleen de drank misschien nog ergens dwangmatigheid schuilt.
Deelnemers gaan veel meer nadenken over hun eigen gedrag, en dat van anderen, merk ik. Ze worden
veel bewuster van hoe ze leven, en willen leven. Wat ik ook fijn vind is dat er niet gedaan wordt alsof
iemand helemaal terug bij af is, wanneer iemand een uitglijder, terugval of ‘opleving van de ziekte
verslaving’ heeft, ook al kan dat voor jezelf wel degelijk zo voelen als het gebeurt. Maar feit is dat je
vanaf daar weer verder kunt met het herstel waar je al mee bezig was – dat is veel belangrijker en meer
constructief. Maar daar heb je dan soms wel anderen voor nodig om dat tegen je te zeggen; daarom is
de groep ook zo belangrijk.” Een andere vrijwilliger zegt: “Ik bezocht ooit eerst eens een andere groep
en daar lag een tafel bezaaid met folders en er werd een tekst voorgelezen – dat vond ik heel onprettig
want er werd me van alles opgedrongen. Toen dacht ik: “Waar ben ik beland? Dit is voor mij eens
maar nooit weer.” Toen ik bij de Buitenveldertgroep kwam mocht ik meteen uit en over mezelf praten,
net zoals de anderen in de groep, en dat vond ik veel rustiger, ruimtelijker, fijner en meer concreet en
praktisch. De deelnemers zijn rustig en luisteren meteen goed naar elkaar.
Samenvattend: De Haagse Buitenveldertclub doet het gewoon heel erg goed vind ik! En we zitten op
een hele fijne locatie: een makkelijk te bereiken plek vlakbij het centraal station en een prachtig pand
met mooie ruimtes.” Iemand uit een Buitenveldertgroep in Amsterdam reageert: “Wat jullie ook heel
goed doen, vind ik, is dat jullie je er bewust van zijn dat het belangrijk is als groep je in te spannen om
nieuwkomers zich thuis te laten voelen. Want omdat je als vaste kern elkaar goed kent en de omgang
heel makkelijk is, kán een nieuwkomer zich vervreemd voelen van de rest, zonder dat de groep dat
doorheeft. De groep dus heel bewust en merkbaar openstellen voor de nieuwkomer door die welkom te
heten, je als groep voor te stellen, en diegene de ruimte te geven zich ook voor te stellen, is vaak
cruciaal voor iemands gevoel van veiligheid en welbevinden, én voor de keuze een volgende keer
weer te komen. Dat is echt heel belangrijk volgens mij.” De derde vrijwilliger uit Den Haag zegt: “Ik
heb ook wel eens meegemaakt dat iemand voor het eerst kwam, en zich blijkbaar zo thuis voelde dat
hij meteen helemaal leeg liep – die hebben we toen als groep even helemaal die ruimte gegeven. Dan
zie je de enorme ontlading bij zo iemand en de opluchting na afloop dat hij alles eindelijk eerlijk en
open gedeeld heeft met lotgenoten. Dat is echt prachtig om te zien!” Iemand zegt: “Dat is precies
waarom we destijds de gespreksregels hebben veranderd, want daarin stond dat nieuwkomers altijd als
laatste aan de beurt kwamen tijdens de gespreksronde, zodat ze eerst even de kat uit de boom kunnen
kijken. Maar nu laten we dat meer over aan de nieuwkomer zelf: als die de behoefte heeft meteen
helemaal leeg te lopen, dan kán dat heel waardevol en welkom voor die persoon zijn, en als de groep
er goed mee om kan gaan is dat ook geen probleem voor die keer. Er zijn echter ook vaak mensen die
juist eerst eens willen kijken hoe het werkt, wat voor mensen er in de groep zitten en wat ze zeggen:
die willen liever pas aan het einde wat zeggen, of volgende keer.” De vrijwilligers uit Den Haag
vertellen verder: “Regelmatig komen er kleine groepjes cliënten vanuit de kliniek van Brijder kijken.
Die proberen we dan altijd in een aparte, en niet te grote groep te plaatsen, want soms zijn ze nog erg
onrustig, en vaak ook komen ze vooral onderzoeken hoe wij werken omdat ze de methode niet kennen.
Dan heeft zo’n bijeenkomst soms eigenlijk meer de aard van een voorlichting. Dat kan voor de andere,
vaste deelnemers én minder interessant zijn én soms ook wel wat onveilig, omdat zulke ‘snuffelaars’
als ‘pottenkijkers’ kunnen worden ervaren. Vandaar dat we daar een aparte groep voor maken dan.
Laatst merkte ik overigens wel dat mijn telefoonnummer op de website staat, want ik had een soort
stalker: iemand die elke keer als anonieme beller mij belde, en dan, duidelijk dronken, een heel verhaal
begon over drankgebruik en leven. Hoe ik ook steeds weer verwees naar onze groepsgesprekken, en
naar hulpverlening: daar deed deze persoon niks mee, maar bleef mij wel continu bellen. Gelukkig
hield het op een gegeven moment op, want ik vond dat wel erg irritant en lastig om mee om te gaan.”
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Een vrouwelijke collega-vrijwilliger uit Den Haag zegt daarop: “Omdat er bij mijn nummer staat: “Als
je een vrouw bent, en je wil liever een vrouw wil spreken dan kun je mij bellen”, gaan er soms dus
mannen mij bellen, en op bepaalde manier reageren waardoor ik voel dat ze niet met de juiste intenties
bellen. Ik heb dat nu twee keer meegemaakt, dus dat valt nog wel mee, maar ik vond het wel stom en
onprettig.” Iemand vraagt: “Heb je die bellers goed kunnen afpoeieren?” De vrouwelijke vrijwilliger
antwoordt: “Ja hoor, helemaal. Ik heb ook wel eens gehad dat een mannelijke bezoeker van de groep
was teruggevallen en vervolgens mij onder invloed klef ging bellen: dat hij met mij zo ontzettend goed
kon praten en zo. Hij ging over mijn grenzen en toen heb ik hem doorverwezen naar een mannelijke
collega. Soms is dat blijkbaar nodig.” Iemand van het landelijk bestuur reageert: “Ja, helaas is dat
gedrag sommige mannen helaas eigen, waardoor dit af en toe gebeurt: dat ervaren andere vrouwelijke
vrijwilligers ook. Dat is heel vervelend en kan natuurlijk absoluut niet door de beugel. Vaak is het wel
zo, dat als je meteen héél duidelijk tegen dat gedrag durft en kunt zijn, en flink van je afbijt, het ook
snel weer is afgelopen, omdat juist zulke mannen feitelijk toch vaak watjes zijn, want anders maakten
ze wel op een normale manier kans op normaal contact met vrouwen in hun eigen omgeving. Maar als
je het onprettig of bedreigend vindt en je durft of kunt er zelf niks mee, of het blijft doorgaan ondanks
dat je jouw grenzen hebt aangegeven, blijf er dan nooit alleen mee worstelen en neem meteen contact
op met medevrijwilligers of met ons, zodat we samen sterk staan en er samen voor kunnen zorgen dat
het onmiddellijk stopt.” De vrouwelijke vrijwilliger zegt hierop: “Ik voelde me gelukkig niet bedreigd,
ik vind het gewoon losers. En ik kon het inderdaad ook meteen heel goed bespreken met mijn collegavrijwilligers, dat is fijn.” Iemand vult aan: “Meer in het algemeen is het volgens mij ook belangrijk te
beseffen dat sommige mensen die onze groepsgesprekken bezoeken of willen gaan bezoeken soms nog
heel instabiel zijn. Daardoor kunnen ze van alles op jou als vrijwilliger gaan projecteren, dat niets met
jou te maken heeft: ze kunnen je een engel of een held vinden, en zelfs uit het niets ‘verliefd’ op je
worden, maar ze kunnen je ook een enorme stommeling vinden om niks. Ook kunnen ze enorm veel
hulp van jou verwachten, therapeutisch en praktisch, of een eindeloos luisterend oor via de telefoon of
app, terwijl wij geen luisterlijn of hulpverleners zijn. Het is soms dan ook belangrijk naar de luisterlijn
of hulpverlening te durven verwijzen, is mijn eigen ervaring. Anderen kunnen soms enorm veel kritiek
hebben op hoe jij werkt als gespreksleider, of op de gespreksregels, of op andere deelnemers. En het
ene uiterste kan ook nog eens zomaar omslaan in het volkomen andere uiterste, vanuit de instabiliteit
en hoge mate van kwetsbaarheid. De beste manier om daarmee om te gaan is, in mijn ervaring, zo
rustig, vriendelijk, maar ook gepast afstandelijk te blijven als maar mogelijk is. Dan krijgt iemand de
ruimte om tot rust te komen, en als hij/zij dan verder in herstel komt, neemt dat gedrag en nemen die
projecties ook wel af.”
Een vrijwilliger uit Den Haag vertelt verder over de situatie daar: “Misschien is het wel leuk om te
vertellen dat deelnemers die alleen aan de groepsgesprekken via Zoom deelnemen toch ook een hele
hechte groep vormen. Om zowel alle online groepsgesprekken én die op locatie aan te kunnen blijven
bieden, zijn we nog wel op zoek naar een vierde vrijwilliger. Je kunt beter te veel vrijwilligers hebben
dan te weinig, ook voor als er een keer iemand ziek is, op vakantie of anderszins verhinderd. Je merkt
dat ook bij ons de bezoekersaantallen golven, en als je dan met meerdere vrijwilligers bent, dan kun je
het ook eens rustiger aan doen. Doordat we nu al met drie vaste vrijwilligers werken als kern, zijn we
meer flexibel en dat werkt echt goed.” Een van hen zegt: “Ik heb ook wel eens de Zoom-groep gehost
vanaf mijn vakantie adres: ik zat op een camping in Italië vol wijndrinkers, dus toen was het heel fijn
even de groep te doen, niet alleen voor de anderen maar ook voor mezelf. Het voordeel van offline, zo
zeggen deelnemers, is wel dat ze kunnen oefenen met clean ergens naartoe gaan. Als ze naar de locatie
fietsen waar we wekelijks het groepsgesprek houden, komen ze vaak langs kroegen en coffeeshops, en
kunnen zo ervaren hoe dat voelt, terwijl ze nu wél een duidelijk en positief doel voor ogen hebben,
namelijk nuchter en clean naar het groepsgesprek gaan. En ze weten dat ze meteen kunnen uiten in de
groep wat dit met ze doet. Dat oefenen met ergens naartoe gaan kan ook een belangrijk deel van het
herstel zijn. Thuis beslissen dat je de moeite neemt om het huis uit te gaan, en naar het groepsgesprek
te gaan, en daadwerkelijk die beweging maken, wordt vaak als een heel belangrijk element van herstel
ervaren. Het is toch echt belangrijk te ‘oefenen’ in het gewone leven, want daar zullen drank, drugs en
gokken niet zomaar verdwijnen omdat jij ermee gestopt bent.
Voordeel van én online groepsgesprekken én op locatie in Den Haag is ook dat deelnemers die het erg
moeilijk hebben aan beiden deel kunnen nemen: ze doen dan op dinsdag én vrijdag mee, en zeggen dat
ze dat echt nodig hebben en er baat bij hebben, omdat ze twee keer per week kunnen uiten en luisteren

133

naar anderen, in contact zijn met lotgenoten. Je veilig voelen en verbinding ervaren in de groep is wat
mij betreft het belangrijkste en geeft mij en de andere deelnemers duidelijk heel veel. Ik was meteen
heel blij met de Buitenveldertgroep vanaf de eerste keer dat ik er kwam. Het zijn gewoon hele fijne
mensen in de groep. Natuurlijk ga ik er voor mijn eigen herstel heen, maar ook steeds meer omdat het
heel mooi is bij te dragen aan het herstel van anderen. Dat geeft heel veel voldoening, is fijn en leuk
om te doen en ik ga er dus graag heen.”

Activiteitenverslag 2021 Buitenveldertgroep Drachten
Zoals in het verslag 2020 gemeld is een van de twee gespreksleiders/contactpersonen van de groep
Drachten helaas begin 2020 plots overleden. De tweede vrijwilliger die ook al langere tijd actief was
in en voor de groep zette de activiteiten ook in 2021 gelukkig voort, zo goed en zo kwaad als het ging
met de steeds wisselende coronamaatregelen. Hoewel druk met werk, relatie en zijn nieuwe leven na
de verslaving is en blijft hij positief over de Buitenveldertgroep Drachten, hoe moeilijk dat soms ook
is door de invloed van het heengaan van de collega-vrijwilliger en de grote invloed van corona en de
maatregelen om groepsgesprekken te houden en de groep gaande te houden. De overleden vrijwilliger
vertelde destijds al hoe ontzettend blij hij was met deze man, omdat hij een sterk fundament voor de
groep en het groepsgesprek was en is. De groep geeft in coronatijd de voorkeur aan telefonisch contact
en via WhatsApp wanneer fysieke groepsgesprekken niet op een verantwoorde manier mogelijk zijn.
En zelfs als dat wél zo is voelt niet elke bezoeker zich veilig bij het reizen en elkaar fysiek ontmoeten,
en maakt liever gebruik van de mogelijkheden tot telefonisch of online contact. De bezoekers van de
Buitenveldertgroep Drachten hebben sowieso voor het grootste deel voorkeur telefonisch met elkaar in
contact te zijn en te blijven wanneer er geen fysieke bijeenkomsten mogelijk door corona. De huidige
vrijwilliger houdt dus regelmatig telefonisch contact met de deelnemers. Hij gaat na de coronaperiode
graag weer volop er tegenaan om ook wat betreft de wekelijkse fysieke bijeenkomsten het oude niveau
van voor corona terug te krijgen. Die fysieke bijeenkomsten worden tijdens de lockdowns en andere
beperkende maatregelen door de deelnemers erg gemist. Gelukkig maakte de Buitenveldertgroep
Drachten voor corona al langere tijd (sinds de oprichting in 2012) een goede periode door, de laatste
jaren mede dankzij de twee trouwe vrijwilligers die zich als contactpersoon/gespreksleider inzetten
voor de groep. Zo meldde een van hen juni 2019 : “In Drachten gaat het goed: de vaste kern bestaat uit
elke week 6-10 mensen, in onze groepsapp zitten er 9. Er worden onderwerpen besproken aangaande
worstelingen met verslaving en/of verslavingsgevoeligheid, de gevolgen van een verslavingsperiode,
de oplossingen om uit de verslaving te komen en te blijven en om terugval blijvend te voorkomen.
Ook komen onderwerpen aangaande herstel en alertheid op verslavingsgevoeligheid aan bod zoals:
hoe gezond en in balans te leven na een verslavingsperiode, zonder gebruik van middelen of vervallen
in dwangmatig gedrag zoals gokken/gamen.
De groepsgesprekken gaan bijvoorbeeld over onderwerpen als deze: Stigmatisering, Is Verslaving een
ziekte of zwakte?, Erfelijkheid en verslavingsgevoeligheid, Verandering van sociale omgeving,
Vertrouwen in herstel en in jezelf, Vertrouwen/wantrouwen van/in de omgeving, Eerlijkheid in de
eigen omgeving en eventuele werkomgeving, Verandering van je karakter door het stoppen met
gebruik, Het belang van structuur in je leven, Eerlijkheid over gevoelens, Hoe ga je om met trek?, Wat
zijn voor jou triggers?, Wie vertel ik over mijn verslaving en wie juist niet?, Isolement,
Zelfvertrouwen, Omgang met vroegere vrienden, Hoe geef ik invulling aan mijn sociale leven?, Hoe
leer je van een terugval?, Schaamte, Structuur.
Er worden regelmatig ook onderwerpen van zeer persoonlijke aard ingebracht, of onderwerpen over
bijvoorbeeld gezinssituaties. Omdat de groepsgesprekken door de bezoekers als zeer waardevol en
helpend worden ervaren zoeken we steeds naar doeltreffende oplossingen om de naamsbekendheid
van zelfhelp ook in deze regio verder te vergroten.”
Hier nog wat informatie over de recente geschiedenis van de Buitenveldertgroep Drachten:
Sinds februari 2018 komt de groep Drachten bijeen in het dienstencentrum “De Holdert” van Stichting
Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS). Dat bevalt wederzijds uitstekend en wordt
dus na corona gecontinueerd. In april 2018 ontvingen we over die locatie al positief bericht: “De
Holdert in Drachten is perfect! We worden iedere maandag in de watten gelegd en krijgen bijna altijd
iets extra bij de koffie.” Er zijn mensen die de bezoeken aan de groepsgesprekken na verloop van tijd
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stoppen of nog slechts af en toe komen omdat ze alles goed in de hand hebben en dan willen proberen
het verder zelfstandig te doen. Ook gaat er soms iemand naar een andere groep die met een andere
methode werkt die die persoon meer aanspreekt. Die gezonde doorstroom en uitstroom schept ruimte
voor nieuwe mensen en instroom terwijl een kern van de groep ook blijft bestaan.
Dat is mede te danken aan de stabiele uitstraling en prettige benadering van de bezoekers door
vrijwilligers zoals J. Dat hij nu al meer dan 1100 dagen clean is doet bij de andere bezoekers ook veel.
Nieuwe bezoekers, die eerst andere groepen bezochten, die voor hen echter geen prettige werkwijze
hebben, geven aan dat ze zich meteen thuis en op hun gemak voelen in de Buitenveldertgroep
Drachten. De groep is afgelopen periode dus heel stabiel en daar zijn alle bezoekers heel blij mee. De
groeps-app waar bezoekers vrijwillig aan kunnen deelnemen als ze daar behoefte aan hebben werkt
ook als een grote ondersteuning; deze wordt ervaren als erg behulpzaam en verbindend. De bezoekers
van de groepsgesprekken hebben te kampen of hebben te kampen gehad met een veelheid aan
verslavingen: verschillende middelen en/of dwangmatige gedragingen zoals gokken en gamen. Ook is
er een grote verscheidenheid aan leeftijden: van 21 tot 66 jaar. Sommige bezoekers zijn nu al meerdere
jaren vrij van drank, drugs en gokken. Een bezoeker die enige tijd terug uitstroomde omdat hij op een
gegeven moment clean verder wilde gaan zonder de wekelijkse groepsgesprekken liet ons weten dat
hij nu is getrouwd, een kindje heeft en dat het heel goed gaat met hem. Dat maakt alle huidige
bezoekers niet alleen blij maar kan hen ook sterken in het vertrouwen dat herstel ook voor hen
mogelijk is en dat ze een nieuw, ander leven kunnen opbouwen ondanks alle ellende die een
verslavingsperiode met zich mee brengt. Iedere week bespreken we, voorafgaand aan het
groepsgesprek over het onderwerp dat een deelnemer inbrengt, de afgelopen week met elkaar: Hoe
gaat het met je, waar ben je eventueel tegenaan gelopen, wat gaat goed, wat is lastig, wat kan beter?
Daarna wordt een onderwerp ingebracht en besproken. Vaak komt het onderwerp voort uit de het
rondje over de afgelopen week en is daarmee actueel voor degene die het inbrengt, terwijl anderen
over hetzelfde onderwerp kunnen praten vanuit meer ervaring en distantie of ze worden door de
inbreng juist voor het eerst aan het denken en voelen gezet over dit onderwerp door het groepsgesprek.
Het contact met Verslavingszorg Noord Nederland te Heerenveen is goed en medewerkers staan
positief tegenover zelfhelp. Ze wijzen cliënten dan ook op de mogelijkheid onze groep te bezoeken
voor herstel. Kortom: we kunnen spreken van wederom een goed jaar voor de groep Drachten in 2019
want deze Buitenveldertgroep is een leuke vaste groep die nu al acht jaar functioneert, namelijk sinds
januari 2012. Er is in Drachten geen verslavingsopvang zoals in Groningen of Leeuwarden, en er zijn
geen klinieken. De Buitenveldertgroep in Drachten is dus van groot belang voor cliënten/ex-cliënten
van VNN maar ook voor alle andere mensen die worstelen met drank, drugs, of ander dwangmatig
gebruik en/of gedrag. Regelmatig folders aan behandelaars geven blijft van belang zodat de ambulante
cliënten ook langs die weg kunnen worden bereikt. Ambulante behandeling wordt namelijk nog steeds
belangrijker. De Buitenveldertgroep is laagdrempelig. Je hoeft je niet op te geven. Er zijn geen kosten
aan verbonden voor de deelnemers. We hebben wel een potje voor vrijwillige bijdragen voor wie dat
kunnen en willen betalen. De groepsgesprekken beogen een bijdrage te leveren aan acceptatie,
alertheid en innerlijke rust: de basiselementen voor een nieuw leven waarvan de voordelen op de lange
duur groot blijken te zijn en in veel gevallen ook steeds groter worden, zoals een betere gezondheid,
een betere levenskwaliteit, een fijnere toekomst, een positief gevoel van eigenwaarde.
Verworvenheden die heel kostbaar zijn. Ook als het tegen zit, want stoppen met de verslaving is, zeker
in het begin, vaak een hele worsteling. En stoppen betekent niet dat het leven je automatisch beloont.
Maar dat verwacht je dan ook niet meer. De rust van de bevrijding uit de verslaving is een beloning in
zichzelf – hoe het leven verder ook gaat.

Activiteitenverslag 2021 Buitenveldertgroep Zeeland
Wanneer het maar enigszins mogelijk was onder de corona maatregelen en situatie omtrent COVID in
2021 organiseerde de vrijwilliger in Zeeland groepsgesprekken op locatie bij Emergis, in overleg met
die organisatie. De mogelijkheden waren wisselend door de wisselende maatregelen en tevens omdat
het nodig was rekening te houden met het ziekenhuisbeleid, en of er sprake was van een uitbraak in de
kliniek en/of in de groep. Daarom stond op de website: “Groepsgesprekken elke woensdag 19:30 uur
met inachtneming van de anderhalve meter NB In verband met corona is momenteel niet iedere week
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een fysiek groepsgesprek op locatie mogelijk maar contactpersoon K. is ook voor nieuwe deelnemers
altijd bereikbaar voor informatie of een gesprek – je hoeft daarmee niet te wachten tot het fysieke
groepsgesprek. Als je met haar contact hebt gehad kun je als je dat wilt deelnemen aan de groepsapp.
Ook kun je mailen met info@zelfhelp.nl of gratis bellen met 0800 – 0200 596 en deelnemen aan het
wekelijks online groepsgesprek. Even aanmelden bij contactpersoon K.” Naast de groepsgesprekken
op locatie, indien mogelijk, was er dus ook steeds de mogelijkheid te appen/bellen met de vrijwilliger
voor peer support en/of op een locatie in gesprek te gaan, of deel te nemen aan het wekelijks online
groepsgesprek – van welke mogelijkheden goed gebruik werd gemaakt.
Gaandeweg 2021, toen de wisselende coronamaatregelen maar roet in het eten bleven gooien voor wat
betreft de groepsgesprekken op locatie en de mogelijkheden voorlichtingen over zelfhelp aan cliënten
in de kliniek te geven, ontstond bij een aantal deelnemers en bij de vrijwilliger, net zoals bij velen van
ons, wel enige “coronamoeheid”. De vrijwilliger verwoordde het in mail zo: “Sommige deelnemers
haken helaas af en reageren niet meer, of vaag, als ik informeer hoe het met ze gaat. Dat hoeft geen
uitglijder of terugval te betekenen (alhoewel wij dat met onze achtergrond natuurlijk wel snel geneigd
zijn te denken), maar het is wel merkbaar dat sommigen door corona en de maatregelen, met zoveel
gevolgen voor onze wekelijkse groepsgesprekken, minder cohesie kunnen ervaren, ondanks dat ik er
zo mijn best doe in contact te blijven en ze te stimuleren dat onderling ook te doen. Maar eerlijk
gezegd ben ik zelf soms ook wel wat coronamoe, naast wat fysieke gezondheidsklachten die opspelen.
Het is uitgezocht wat het is, en het is niks ernstigs, maar wel chronisch en kost energie: daar ik moet er
nog aan wennen. We wachten de persconferentie van komende vrijdag maar weer af, daarna probeer ik
nog eens af te stemmen met de medevrijwilliger wat er mogelijk is: die is nogal motiverend, dus dat is
fijn! Samen blijven we steeds positief ingesteld, ondanks alle lockdowns en wisselende maatregelen
die zoveel impact hebben op de groep. Gelukkig ben ik zelf dankzij de Buitenveldertgroep Zeeland al
zeven jaar nuchter, wat mij in deze periode extra sterkt om stabiel te blijven.”
Om de drempel te verlagen voor deelname aan het wekelijks online landelijk groepsgesprek dat dus
ook toegankelijk is voor deelnemers uit Zeeland, hebben de vrijwilligers van de groep Zeeland hieraan
een paar keer deelgenomen. Dat heeft inderdaad geleid tot meer deelname van uit Zeeland.
Eind 2021 vond wegens coronamaatregelen en de vrees voor besmetting bij diverse vrijwilligers ook
een online intervisie van gespreksleiders en contactpersonen van diverse Buitenveldertgroepen plaats
op zaterdag 18 december, waaraan ook de eerste vrijwilliger van de groep Zeeland deelnam. Tijdens
dat overleg verwoordde zij de situatie zo: “Het is behelpen door corona en de steeds wisselende regels
en uitbraken. Met name het ziekenhuisbeleid van de kliniek waar wij een flex-ruimte mogen gebruiken
voor de groepsgesprekken werkt sterk beperkend. Natuurlijk hebben we daar overigens alle begrip
voor. Een deel van onze bezoekers vindt trouwens de plek in de kliniek fijn en veilig, omdat het een
voor hen bekende omgeving is: dat maakt het voor hen laagdrempelig. Er zijn natuurlijk ook mensen
die een ruimte op dit terrein juist confronterend vinden, omdat ze er niet mee bekend zijn of minder
goede herinneringen aan hebben. Maar je kunt natuurlijk nooit een locatie vinden die iedereen ideaal
vindt. Ook niet wat betreft fysieke afstand, want Zeeland is een ruime provincie met grote afstanden
tussen steden en dorpen, en ook nog eens verbindingen waarbij je moet omrijden over bruggen en/of
door tunnels om naar het groepsgesprek op locatie te komen. Ik vind het een prachtige provincie, ook
al kom ik er zelf oorspronkelijk niet vandaan, maar de weidsheid en ruimte heeft ook nadelen. Mijn
collega-vrijwilliger bijvoorbeeld woont nu in Renesse en zit drie kwartier in de auto voor ze op de
locatie (de Windsingel in Kloetinge, Goes) is, en ze moet na het groepsgesprek ook weer drie kwartier
reizen naar huis: anderhalf uur reizen voor een groepsgesprek vraagt echt om motivatie, tijd en een
leven dat voldoende op orde is om een überhaupt auto te kunnen betalen en rijden, want met het OV
ben je zomaar anderhalf uur onderweg vanuit Renesse. Bovendien: als je goed in herstel zit en je hebt
zelf weer een volle agenda en een vol leven, dan is je tijd ook beperkt. Dat speelt allemaal mee.
(Ter info, voor wie niet zo bekend is met de geografie van de Zeeland: Sinds 1 januari 2003 bestaat
Zeeland uit 13 gemeenten, met tussen haakjes het aantal inwoners per 31 januari 2022: Borsele
(22.840), Goes (38.998), Hulst (27.523), Kapelle (13.011), Middelburg (49.214), Noord-Beveland
(7.673), Reimerswaal (22.909), Schouwen-Duiveland (34.148), Sluis (23.147), Terneuzen (54.555),
Tholen (26.425), Veere (21.838) Vlissingen (44.534). Deze zijn verdeeld over: zes eilanden: Tholen,
Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Walcheren en twee schiereilanden: Sint Philipsland, ZuidBeveland).
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Deelnemers die niet uit de kliniek, Goes of de directe omgeving van Goes naar de groepsgesprekken
komen, zijn dus veel reistijd en reisgeld kwijt, ook al proberen ze vaak elkaar daarmee te helpen door
samen te reizen als dat mogelijk is. Maar dat betekent weer dat er vaak extra moet worden omgereden
en de reistijd dus nog verder toeneemt. Soms ben ik, zeker nu, in de coronaperiode, al dagen voordat
een groepsgesprek plaatsvindt bezig om die praktische zaken te regelen: wie rijdt met wie mee en wat
is voor wie vanuit welke plaats de beste route om anderen onderweg op te kunnen pikken. We hebben
een periode gehad dat het lukte om vaste mensen vaste routes te laten rijden waardoor iedereen die
wilde komen, maar zelf geen vervoer had, toch kon komen, maar daar is door corona ook de klad in
gekomen. Kortom: ik en de andere deelnemers moeten er veel over hebben om langs te komen op de
locatie, zeker nu corona steeds roet in het eten gooit doordat fysieke gesprekken niet continu mogelijk
zijn. Er is sowieso dus een streng beleid in de kliniek, het zogenaamde ziekenhuisbeleid, omdat er
patiënten zijn met een minder goede gezondheid, en er besmettingen en complete uitbraken in de
kliniek zijn geweest. Ook als er geen lockdown is, en de groepsruimte is weer beschikbaar, kan die
zomaar weer tijdelijk gesloten zijn doordat er een besmetting of een uitbraak in de kliniek is. Er is een
fikse uitbraak geweest die heel hard aankwam waardoor men, begrijpelijkerwijs, extra voorzichtig is.
Het is dus echt behelpen voor ons. Maar ik sta in deze periode, als gespreksleider en contactpersoon
van de groep, mensen steeds telefonisch te woord om ze langs die weg continu naar behoefte te
kunnen ondersteunen. Daar hebben de meeste deelnemers namelijk meer voorkeur voor, dan voor de
online groepsgesprekken. Onderling blijven ze ook liever op die manier in contact, en door elkaar
individueel op te zoeken indien mogelijk. In de telefonische benadering en in de appgroep benader ik
de mensen overigens wel vrijblijvend: ik laat ze weten dat ze contact met me kunnen opnemen en dat
ik hen kan bellen, en ik vraag ook hoe het met ze gaat, maar ik ga er verder niet steeds actief achter de
mensen aanzitten “jagen”, want eigen regie en zelfredzaamheid maakt onderdeel uit van zelfhelp, en is
volgens mij uiteindelijk ook het meest herstel-bevorderend. Wij zijn namelijk geen hulpverleners en
zijn er niet om mensen achter de vodden aan te zitten of te helpen rehabiliteren, maar wél om ze te
helpen herstellen door zelfhelp, dus door te leren zélf initiatief te leren nemen. Dat is echt een andere
rol dan die van een hulpverlener, en dat moet zo blijven vind ik, ook in deze tijden van corona. Toen
ik gespreksleider werd was er in mijn beleving een manier van werken bij de Buitenveldertgroep
Zeeland ontstaan die wat afweek van de gespreksregels van de Buitenveldertgroepen, zoals zij die met
elkaar hebben afgesproken. Ik heb echter gemerkt dat die regels duidelijk jarenlang beproefd zijn en
heel erg goed werken wat mij betreft, dus ik ben er weer toe over gegaan me daar als gespreksleider
meer aan te houden. Ze zijn gewoon heel handig om je als gespreksleider aan te houden en scheppen
een heel duidelijk kader. Naar mijn indruk was er op een gegeven moment teveel een soort open
discussie ontstaan, wat soms heel vruchtbaar kan zijn, maar ook makkelijk kan ontaarden in hele rare
dingen waar je helemaal niet op zit te wachten, zoals dat iemand die zijn of haar ‘gelijk’ komt halen,
het veralgemeniseren van de eigen ervaringen met verslaving en herstel, hele debatten over algemene
onderwerpen, onenigheden, conflicten en zelfs ruzies – dat leidt tot niks en is niet herstel-bevorderend.
Dus praten we nu tijdens de groepsgesprekken weer helemaal uit en over onszelf, zonder dat er
discussies zijn, zoals duidelijk omschreven in de gespreksregels. Dat werkt wat mij betreft veel beter.
We hopen ook weer voorlichtingen te kunnen gaan geven op de afdelingen van de kliniek als corona
weer helemaal voorbij is. Ik ben samen met een andere deelnemer van de groep, die eerder heel
intensief betrokken was als vrijwilliger bij deze Buitenveldertgroep, hard bezig om te bedenken hoe
we na corona weer met mensen in contact kunnen komen zonder opdringerig te zijn, zowel oude
bezoekers als nieuwe belangstellenden, met name in de kliniek in Goes. Want het is prima dat ik nu
telefonisch contact en appcontact heb met mensen die daarvoor openstaan, maar om weer een stevige
groep op locatie op te bouwen met een vaste kern die naar de wekelijkse groepsgesprekken kan komen
na corona, dat zal nog wel wat extra moeite en tijd kosten. Corona heeft gewoon haar tol geëist bij ons,
ik kan het niet anders zeggen. De groepsgesprekken zijn echt heel waardevol, dat merken we steeds
weer. Daarom laten we ons dus ook niet uit het veld slaan door corona. Want we merken en weten dat
er behoefte is aan een Buitenveldertgroep in Goes. Daarom blijven we ook in de lucht en in contact
met oude en nieuwe deelnemers. Natuurlijk varieert de groep altijd in samenstelling, dat valt niet te
regelen. Soms zijn er meer mannen dan vrouwen, soms meer ouderen dan jongeren, en ik merk dat
welke samenstelling de groep ook heeft sommige nieuwkomers daar heel sterk op reageren.” Iemand
reageert daarop: “Wat mij betreft zegt dat vooral iets over degene zélf als iemand sterk reageert op de
groep, op de groepsgrootte en groepssamenstelling. Ik heb namelijk alles al voorbij zien komen: “De
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groep is te groot”, “De groep is te klein”, “Er zijn te weinig vrouwen”, “Er zijn te weinig mannen.”,
“Er zijn te veel ouderen.”, “Er zijn te veel jongeren”, enzovoorts. Maar dan leg je dus weer alles buiten
jezelf – wat vaak tijdens de verslaving ook kan gebeuren: iedereen en alles de schuld geven van je
verslaving in plaats van naar jezelf en naar jouw verslavingsgevoeligheid te kijken. Je komt voor jezelf
naar de zelfhelpgroep, om jezelf te helpen. Is het dan echt zo vreselijk belangrijk wat de samenstelling
van de groep is, die ook nog eens varieert in de loop van de tijd? Helpt het jezelf om de nadruk te
leggen op wat jij mist of denkt te missen, of kun je gewoon aan de slag met hoe het is en met de
mensen die er wél zijn? Dat probeer ik dan ook in contact te brengen. Je komt echt voor jezelf naar de
groep.” De vrijwilliger in Zeeland zegt: “Ja, dat is waar, hoewel er op een gegeven moment natuurlijk
meer is dan dat. Een jongeman in onze groep zei dat laatst heel mooi, vind ik: “De ene keer kom ik
voor mezelf, de andere keer kom ik voor een ander.” Want dat is ook een aspect van de groepen: dat
we er zijn voor elkaar. Dat vind ik sympathiek, zo ervaar ik dat ook.
Het is heel fijn dat iedereen nu elke donderdag kan deelnemen aan het landelijk Zoom gesprek, zodat
er altijd de mogelijkheid is wekelijks aan een groepsgesprek deel te nemen, ondanks corona.
Wat me opvalt is dat er soms iemand komt die de neiging heeft alles naar zich naar zich toe te trekken
in de groep. Ik heb dan geen zin als gespreksleider daar als een schooljuffrouw steeds bovenop te gaan
zitten en dat vind ik ook mijn taak niet. Dan lees ik de gespreksregels voor en werken we strikt op die
manier – dan komt de boel vanzelf weer in balans, dat werkt echt goed. En dat is erg belangrijk want
die neiging alles naar zich toe te trekken is ook weer een vorm van grenzeloos gedrag.
En dat weet zo iemand dan vaak goed in te pakken door bijvoorbeeld zoiets te zeggen als: “Ik doe zo
om anderen uit te dagen zich ook te uiten.” Maar zulk overdonderend gedrag zorgt er juist voor dat
anderen hun mond houden. Het is helemaal niet uitnodigend maar verstikkend. De gespreksregels
zorgen ervoor dat iedereen de ruimte krijgt en dat het gelijkwaardig blijft. Daar zijn de gespreksregels
óók voor, om bepaalde grenzen te stellen.
Ik vind het heel fijn om jullie ervaringen en oplossingen voor bepaalde problemen te horen vanuit de
rol van vrijwilliger in andere Buitenveldertgroepen en mijn verhaal te delen. Dat inspireert me weer.
Daar heb ik ook wel behoefte aan nu, omdat corona, de lockdowns, en de coronamaatregelen echt wel
triggers kunnen zijn, net als de komende feestdagen. Ik ben zeven jaar nuchter, maar ook op mij zijn
dit soort dingen nog van invloed en het is belangrijk alert te blijven, zodat ik geen uitglijder of
terugval meer krijg. Want ik weet rationeel heel goed dat drank niks oplost van al die dingen, maar dat
besef echt helemaal tot me door laten dringen en er regelmatig aan herinnerd worden is voor mij net zo
behulpzaam als voor de andere deelnemers aan de groep. Want ergens sluimert soms nog de gedachte
“dat het soms wel even lekker zou zijn niet alles te hoeven voelen”.” Iemand vult aan: “Wat mij
daarbij ook helpt is het besef dat er natuurlijk triggers in de omgeving zijn, maar dat het uiteindelijk
wel zo is dat het van mijn bewustzijn afhangt of ik me laten triggeren, dus eigenlijk zit elke trigger op
een bepaalde manier in MIJ. Als er weer eens een persconferentie over corona komt bijvoorbeeld, ga
ik lekker een eindje fietsen; dan lees ik later wel even wat er weer besloten is, anders ben ik er teveel
mee bezig en dán kan ik me laten triggeren erdoor. Hoewel ik het lastig blijf vinden als er wéér een
lockdown is, de regels wéér veranderen, en ik weer van alles moet regelen, dat blijft.” De vrijwilliger
uit Zeeland vervolgt: “Ja, dat is zo. Ik heb trouwens al jarenlang contact met iemand die heel vaak niet
naar de groepsgesprekken kan of durft komen, maar wel heel veel zegt te hebben aan ons contact, dat
maakt ook deel uit van dit vrijwilligerswerk, wat mij betreft. Ieder mens is waardevol, van ieder
gesprek kun je iets leren. Soms denk ik wel eens dat de groep een bepaalde grootte moet hebben om
“zoden aan de dijk te zetten”, vooral in Zeeland, met zoveel dijken ;-) Maar ieder mens doet ertoe.
Anderzijds is het toch ook fijn als er een vaste kern is die wekelijks naar het groepsgesprek komt.
Waar ik in het groepsgesprek steeds heel erg op hamer is de veiligheid: “Wat besproken wordt in de
groep blijft in de groep”. Dat is vooral in Zeeland erg belangrijk, want er zijn mensen die de neiging
hebben veel over anderen te praten. Ook op het terrein van de kliniek kan dat gebeuren, en dat is echt
niet oké want onveilig. Dus daar leg ik de duidelijk de nadruk op in de groep, en dan gaat het ook wel
goed. Dat was het. Nogmaals dank voor jullie aandacht en eigen inbreng – daar heb ik veel aan.”
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Activiteitenverslag 2021 Buitenveldertgroep Groningen
In 2021 kon de Buitenveldertgroep Groningen gelukkig, ondanks de soms zo sterk wisselende corona
maatregelen, met inachtneming van de anderhalve meter regel, het gehele jaar terecht op de vaste
locatie om daar fysieke groepsgesprekken te houden. Hoewel er ook voor de inwoners van Groningen
en omgeving de mogelijkheid bestaat wekelijks deel te nemen aan een online groepsgesprek, dat ook
na corona zal blijven plaatsvinden, geven de meeste bezoekers van de groep in Groningen en de
vrijwilligers die de groepsgesprekken organiseren en begeleiden er wel duidelijk de voorkeur aan
fysiek bij elkaar te komen. Zo vertelde één van de vrijwilligers die aanwezig was op het landelijk
overleg van gespreksleiders van alle Buitenveldertgroepen op 27 november 2021 in Amsterdam: “Een
van de vele voordelen van offline is, zo vinden wij (en dat zeggen ook de andere deelnemers), dat
mensen zo kunnen oefenen met ergens nuchter en clean naartoe gaan en ook weer nuchter en clean
thuiskomen. Als ze naar de locatie in de binnenstad fietsen, waar we wekelijks het groepsgesprek
houden, komen ze langs kroegen en coffeeshops, en kunnen zo ervaren hoe dat voelt, terwijl ze een
duidelijk en positief doel voor ogen kunnen houden, en weten dat ze meteen kunnen uiten in de groep
wat dit met ze doet. Dat oefenen met ergens naartoe gaan kan ook een belangrijk deel van het herstel
zijn. Thuis bewust beslissen dat je de moeite neemt om het huis uit te gaan en naar het groepsgesprek
te gaan, en daadwerkelijk die beweging maken, wordt vaak ook als een heel belangrijk element van
herstel ervaren. Dat komt bij onze groepsgesprekken eigenlijk altijd naar voren. Want het is toch echt
belangrijk te ‘oefenen’ in het gewone leven, want daar zullen drank, drugs en gokken niet zomaar
verdwijnen omdat jij ermee gestopt bent.” Ze vervolgt: “Het gaat bij ons best wel goed met de groep,
de deelnemers en ons als vrijwilligers, ondanks corona. We doen als er nieuwkomers zijn even kort
een voorstelrondje, en anders een rondje “Hoe was je week?”. Soms loopt die fase wat uit als er
nieuwe mensen zijn, of als de deelnemers veel kwijt willen over de afgelopen week. Een enkele keer
neemt het zelfs zoveel tijd, en vinden ze dat zo belangrijk, dat we het rondje over een bepaald thema
maar even overslaan – het gaat tenslotte om de mensen in de groep: we zijn flexibel zodat we in hun
behoefte kunnen voorzien. Je kunt zo’n rondje waarin ze dingen kwijt willen over hun week wel gaan
haasten en mensen afkappen omdat er per se ook nog een groepsgesprek over een thema zou moeten
komen, maar dan schiet je toch je doel voorbij, vinden wij. Soms is dat eerste rondje juist heel kort en
komt er meteen iemand met een onderwerp, waardoor we dan vrijwel alle tijd daaraan besteden. Maar
over het algemeen gaat het zo dat we in alle rust een onderwerp voor het groepsgesprek bedenken, en
dan legt iemand op tafel wat er in hem/haar opkomt, waar die persoon het graag over wil hebben. We
kiezen dan samen een onderwerp waar we ons allemaal in kunnen vinden en het groepsgesprek gaat
dan open, eerlijk en diepgaand, over dat thema. We doen zowel het voorstelrondje en/of rondje “Hoe
was je week?”, en het groepsgesprek over een thema eigenlijk altijd volgens de gespreksregels. Daar
hechten we aan, want dat geeft rust en iedereen komt dan aan beurt. Over het algemeen gaan mensen
niet in op wat een ander zegt, ook niet met vragen, zodat we elkaar dus echt niet in de rede vallen. We
willen anderen wel graag helpen door vragen en adviezen, maar de bedoeling en werkzaamheid van de
Buitenveldertgroep is wat ons betreft toch echt dat iedereen zichzelf verder helpt in herstel door zich te
uiten en te luisteren naar de ervaringen en oplossingen van anderen.
Tijdens corona moest ik op een gegeven moment tijdens de golven van besmettingen en lockdowns
wel erop letten dat er niet teveel mensen tegelijkertijd naar de groepsgesprekken kwamen in verband
met de anderhalve meterregel. Ik wilde zelf ook dat we de groepsgesprekken op een veilige manier en
dus op anderhalve meter afstand in een goed geventileerde ruimte konden houden. Dat is steeds gelukt
gelukkig, want ik voelde me daar echt verantwoordelijk voor als contactpersoon, zowel binnen de
groep als naar buiten toe. Gelukkig heeft de overheid wel gemerkt, na de eerste totale lockdown, dat
het niet goed is om ook alle herstelgroepen te sluiten, omdat de bezoekers kwetsbaar zijn, juist vaak
extra tijdens de pandemie. Dan raken ze niet besmet met corona maar is de maatregel toch
contraproductief omdat er allerlei andere problematiek gaat ontstaan. Daarom is voor de rest van de
pandemie gelukkig besloten dat ook tijdens nieuwe lockdowns onze groepen wél bij elkaar mochten
blijven komen, natuurlijk onder voorwaarde van de coronaregels. Onder de noemer van ‘kwetsbare
burgers’ – dan hebben we er ook eens voordeel van. Maar gelukkig konden wij de hele afgelopen
periode elke week bij elkaar komen in een ruimte waar geen anderen aanwezig waren, waardoor we
niemand in weg zaten.
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Gelukkig konden we tijdens de hele pandemie ook steeds voorlichtingen aan cliënten blijven geven,
zowel in VNN kliniek Vossenloo in Eelde, als aan de Leonard Springerlaan in Groningen. Daar zaten
we dan ook wel eens met 10-12 mensen, maar dan in een grote goed geventileerde ruimte, en met de
mondkapjes op als je loopt. Vanuit Ixta Noa, waar we de groepsgesprekken hebben, waren er gelukkig
ook duidelijke regels: een lijst met bezoekers maken voor een eventueel bron- en contactonderzoek, na
afloop de ruimte goed reinigen, en natuurlijk je aan de coronamaatregelen houden, dus anderhalve
meter afstand houden, geen handen schudden, goed ventileren, et cetera. Onze bezoekers werkten daar
goed aan mee, en dat geeft ons als vrijwilligers ook een prettiger gevoel, zowel voor wat betreft onze
eigen veiligheid als die van de andere deelnemers. We zaten ooit met de groep bij VNN maar sinds we
bij Ixta Noa zitten mogen we zelfstandig in de avond gebruik maken van de groepsruimte, en dat kon
ook tijdens corona, omdat er op dat moment geen andere groepen of mensen in het pand zijn. We
hebben dus gewoon wekelijks onze groepsgesprekken kunnen houden, op anderhalve meter afstand
van elkaar. Ook waren er in Groningen relatief minder besmettingen, waardoor mensen er wat minder
bang voor waren en minder mee bezig waren dan in andere delen van het land.
We hebben echt geluk dat we van deze ruimte gebruik mogen maken van Ixta Noa, dat zelf ook een
herstelgerichte organisatie is: mensen van onze groep maken soms ook gebruik van het aanbod van
Ixta Noa, en mensen die bij Ixta Noa andere dingen doen komen ook bij ons langs. Van andere
zelfhulpgroepen weten we dat ze echt moeite hebben een geschikte ruimte te vinden, zeker tijdens de
corona pandemie, dus wij koesteren onze ruimte en zijn er heel blij mee.
We hebben in 2021 ook weer een informatief praatje gehouden voor medewerkers van VNN die zowel
in klinieken werken als ambulante cliënten spreken, waardoor we ook die cliënten indirect bereiken.
Dat was weer heel waardevol. Er was ook een gespreksleider van de agog en dat was heel interessant.
Ze confronteren elkaar, en wij niet, dus het was voor de medewerkers van VNN ook interessant om te
horen: hoe verschillende lotgenotengroepen echt anders werken. Naar aanleiding van zo’n bijeenkomst
komen er altijd weer nieuwe verwijzingen naar onze Buitenveldertgroep in Groningen.”
Een collega-vrijwilliger uit Groningen die ook op 27 november 2021 in Amsterdam aanwezig is bij de
intervisie van gespreksleiders vult aan: “M. doet in principe de groep, ik val wel eens in. Maar ik denk
dat we een beetje dezelfde situatie hebben als de Buitenveldertgroep in Hoorn: het loopt weer goed
momenteel na een moeizame periode door de wisseling van de wacht wat betreft de vrijwilligers. Die
verandering is echter ook goed geweest, vind ik, want de groepsgesprekken zijn daardoor weer nog
meer en duidelijker herstelgericht geworden. Er was wat mij betreft namelijk een beetje te veel een
‘ouwe-jongens-krentebrood’-sfeer ontstaan, nu zijn er weer meer nieuwelingen. Ik ben destijds ook
wat andere zelfhulpgroepen gaan bezoeken, maar de methodiek die daar wordt gehanteerd trok ik niet,
dus ik ben weer teruggekomen naar de Buitenveldertgroep Groningen. De sfeer was daar toen voor mij
inmiddels beter, en blijkbaar voor meer mensen want het is nu weer drukker dan een paar jaar geleden,
en dus ook nog sterker gefocust op herstel in het dagelijks leven. We hadden afgelopen donderdag ook
weer een goede opkomst, dat is mooi. We geven in de kliniek voorlichtingen, daar zitten mensen uit
alle drie de noordelijke provincies, dus als ze interesse hebben in zelfhelp kunnen ze zowel bij ons
terecht als bij de Buitenveldertgroepen in Leeuwarden, Drachten, Assen, op Terschelling, enzovoorts.
Het blijft wel een punt van aandacht hoe iedereen te bereiken die je graag wil bereiken. Maar ook door
de aanloop neemt de naamsbekendheid van zelfhelp vanzelf toe door mond-tot-mondreclame. Ik ben
heel blij met die aanloop en met hoe de groepsgesprekken verlopen. Tijdens corona zijn we dus ook de
hele tijd bij elkaar kunnen blijven komen: er was gelukkig geen noodzaak naar Zoom over te stappen;
daar is ook geen behoefte aan. De mensen die naar de fysieke groepsgesprekken blijven komen, doen
dat in de meeste gevallen langere tijd. We hebben momenteel een vast kern van 7-10 mensen, en
daaromheen mensen die wat korter of onregelmatiger komen.” Zijn vrouwelijk collega brengt nog iets
te berde: “Ik heb ook een tijdje een aparte Buitenveldertgroep voor vrouwen begeleid. Daarin zaten
vrouwen met vooral andere verslavingen dan alcohol of drugs, zoals eetverslaving, relatieverslaving,
seksverslaving. Eerst vroegen sommigen nog of ze met ‘dat soort’ verslavingen wel naar onze groep
mochten komen, maar wij maken geen onderscheid naar het soort verslaving. Bij ons zijn alle
verslavingen welkom. Er zit immers eenzelfde soort mechanisme achter, of het nu een middelen- of
een gedragsverslaving is. Het gaat erom welk levensprobleem er achter schuilgaat, en hoe je met je
verslavingsgevoeligheid je dagelijks leven op een gezonde manier kunt leven, zonder te vervallen in
oud gedrag of gebruik. Op een gegeven moment is er een deelnemer verhuisd, en een ander met wie ik
als vrijwilliger de groep samen deed overliep mij; ze wilde zowel mij als de groep domineren, ook
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nadat we daarover in gesprek waren gegaan. Ze bleef maar over mij en de andere deelnemers heen
walsen. Ik heb toen peersupport gezocht bij het landelijk bestuur omdat het me echt te veel energie
kostte, en er geen verandering in het gedrag kwam. De groep was ook wat te klein om daar op een
goede manier nog verandering in te kunnen brengen. Na goede intervisie met peersupporters in het
landelijk bestuur en in samenwerking met hen doordat zij ook met deze deelnemer contact hebben
opgenomen, heb ik toen uiteindelijk besloten dat de beste, meest haalbare en praktische manier zou
zijn om verandering in deze situatie te brengen en de door die deelnemer aangetaste groepsdynamiek
radicaal te doorbreken: de aparte vrouwengroep opheffen en de deelnemers deel laten uitmaken van de
reguliere Buitenveldertgroep. Inmiddels voelden zij zich ook veilig en stevig genoeg en erkend in hun
“andere” verslavingen om dat proces aan te gaan. Doordat de bezoeker die graag maar bleef
domineren en anderen onderbreken ineens in een groep terecht kwam waar dat door de deelnemers
daar niet werd geaccepteerd en ik als vrijwilliger liet weten dat ik in deze groep met een andere
vrijwilliger samenwerkte en dus haar hulp niet meer nodig had, veranderde inderdaad de dynamiek
rondom deze persoon eindelijk geheel en heel snel. Dat leidde ertoe dat ze er uiteindelijk voor koos
niet meer langs te komen, maar dat was voor alle andere deelnemers en voor mijzelf duidelijk beter.
Het contact is wel op een goede manier afgesloten, mede met behulp van een peersupporter uit een
andere Buitenveldertgroep die als buitenstaander een bemiddelende rol kon spelen in dit contact, wat
goed is gelukt. Het gesprek is goed verlopen en goed afgesloten, hoewel het moeilijk bleef voor die
persoon te bevatten dat wij écht het beste voorhebben met zowel haar als de andere deelnemers in de
groep - logisch, want deze persoon is helaas opgegroeid in een wereld van enorm wantrouwen. Toch
hebben we het hele proces kunnen afsluiten zonder “hard feelings” over en weer, ook al was het lastig
wat er gebeurd is en hoe dat gegaan is. Die persoon heeft bij de bemiddelende vrijwilliger uitgebreid
en goed kunnen spuien over hoe het in de eigen beleving allemaal gegaan is, en de daarbij ontstane
boosheid en teleurstelling goed kunnen uiten, al ging dat met verharde harde stem en stemverheffing,
wat juist bevestigde dat dit precies ook was wat er in de groepsgesprekken niet goed ging. Het is op
zo’n moment heel belangrijk heel rustig te blijven en de ruimte te geven voor dat uiten. Daarvoor moet
de vrijwilliger dan wel stabiel genoeg in herstel zijn om het op die manier te kunnen aanpakken. Die
werkwijze schept dan wel de ruimte om verwijten om te zetten in reflectie en zelfreflectie, die in de
groepsdynamiek dus niet meer mogelijk bleek voor deze persoon. Maar juist door die houding was het
voor andere deelnemers niet meer goed mogelijk zich te uiten tegenover deze persoon en soms ook de
neiging begonnen te krijgen daardoor weg te blijven. Dan gaat het belang van de groep als geheel voor
het belang van een individu dat zich niet weet aan te passen aan de werkwijze door zeer stellig en ook
hardnekkig vast te houden aan oud gedrag, ook al is dat onder verhulling door te zeggen dat iemand
van zichzelf vindt dat die persoon zichzelf héél goed kent, iedereen begrijpt en alles weet – het is een
vorm van wegblijven bij de eigen kwetsbaarheid die we een enkele keer wel vaker in onder groepen
zien. Het is dan de taak van de gespreksleider en bemiddelaar daar niet van onder de indruk te raken
en duidelijk te maken dat dit alles nog niet betekent dat je iedereen die een Buitenveldertgroep bezoekt
kunt aanvoelen. Maar als de groep dat aan je laat weten is het de bedoeling dat dit benut wordt als een
uitnodiging naar je eigen gedrag te kijken in plaats van anderen iets te verwijten: als een groep mij niet
wil als gespreksleider zou ik luisteren naar wát ze te zeggen hebben over mij in die rol en dan verander
ik mijn gedrag als ik me erin kan vinden. Maar dáár moet je dan wel aan toe zijn in je herstel. Het kan
bijvoorbeeld zo zijn dat een diepliggend psychologisch patroon (een schema) in iemand onbewust nog
hunkert naar afwijzing omdat dit een bekend en vertrouwd gevoel is uit de jeugd, waardoor iemand
onbewust gedrag kan vertonen dat die afwijzing oproept. Uiteindelijk helpt het dan in sommige
gevallen soms beter individueel een gesprek te voeren vanuit de eigen ervaring. Bijvoorbeeld wanneer
iemand ook is opgegroeid in een sfeer van fysieke en geestelijke mishandeling tijdens de jeugd,
waardoor er veel herkenbaarheid over en weer. Misschien werkt dat soms voor iemand in een bepaald
stadium van herstel beter, en zijn andere herstelgroepen beter geschikt voor die persoon. Het gaat er
dan vooral om iemand ook in deze situatie te blijven stimuleren verder te gaan met zijn/haar herstel.
Zodat iemand een therapeut, coach of andere lotgenotengroep vindt waar het wél lukt de soms zeer
harde noten van zeer hardnekkige bescherming van kwetsbaarheid in het systeem te kraken. En daar
moet bovenal de tijd rijp voor zijn. Schematherapie kan bijvoorbeeld heel behulpzaam zijn, en
wanneer een bemiddelaar dat uit eigen ervaring kan aanraden, kan die weg veel opleveren. Maar dan
blijft het feit dat iemands positie in een groep door het gedrag van die persoon onmogelijk gemaakt is
en de gespreksleider dus moet ingrijpen. In dit geval dus door de groepen in goed overleg en onder
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goede begeleiding van de deelnemers samen te voegen, wat heel erg goed heeft uitgepakt, ook al was
dat geen gemakkelijk proces. Leren vertrouwen op jezelf en jouw intuïtief gevoel als gespreksleider is
daarbij ook een belangrijke leerschool. En je bouwt de ervaring op dat mensen die rustig en stabiel op
ons overkomen, onopvallend en niet dominant zijn, en ons als vrijwilligers een goed gevoel geven,
meestal de beste nieuwe vrijwilligers zijn, als gespreksleider en voorlichter. Maar die mensen moet je
vaak bewust hiervoor uitnodigen, nadat je ze een tijdje heel goed geobserveerd hebt, want ze komen
niet altijd uit zichzelf. De mensen die zich op de voorgrond stellen en al snel van alles willen, zijn in
vaak in feite juist minder geschikt om het te doen. Rustige mensen als gespreksleiders dát gaat goed.
Zelfzorg en dus rust en stabiliteit zijn de basis voor herstel, maar zeker ook voor dit vrijwilligerswerk.
En de mix van alle soorten verslavingen, leeftijden, geslacht en afkomst werkt eigenlijk toch ook wel
het best in de groep, merken wij. Als er een bepaalde groepsdynamiek ontstaat die niet echt lekker
werkt, of iemand probeert te domineren dan wordt dat in een gemêleerde groep gedempt en ook
gecorrigeerd door groep als geheel, en komt het niet allemaal op jou als gespreksleider neer, en wordt
het dus ook niet op jou alleen geprojecteerd door deelnemers die moeite hebben met of zich niet willen
houden aan onze gespreksregels, en aan de gelijkwaardigheid en het respect voor elkaar. Dat zijn juist
de pijlers van onze werkwijze. Maar soms zit er wel eens iemand bij die probeert die pijlers te
saboteren en niet bereid is dat te onderkennen, ook niet na daar diverse malen op gewezen te zijn door
gespreksleiders en/of andere deelnemers. Dan houdt het een keer op, en past zo iemand niet bij onze
werkwijze en sfeer, ook al kan iemand dat zelf stug blijven ontkennen. Maar ik moet wel zeggen dat ik
zoiets een heel lastig proces vind. Peersupport, doorzetten en samen een blijvende oplossing zoeken is
dan echt heel belangrijk. Maar het is uiteraard, achteraf gezien, ook een heel leerzaam proces geweest
en heeft me zelfs geholpen weer verder in herstel te komen, doordat ik werd gedwongen echt op te
komen voor mezelf, de groep en onze werkwijze. Als je er middenin zit is het echter bepaald geen
lolletje.”
De andere vrijwilliger vult aan: “Die bezoeker bleef echt heel hardnekkig in oud gedrag hangen en ik
kreeg ook niet de indruk dat er echt de intentie was dat te veranderen, dus ik vind echt dat we de juiste
keuze hebben gemaakt. Elke bezoeker blijft welkom maar wel onder de voorwaarde van de
gespreksregels. Deze persoon bleef dus ook welkom, maar bleef maar drugs gebruiken en zich laten
gebruiken en wilde daar ook niet langs andere wegen (zoals door behandeling) iets aan gaan doen. Het
is pijnlijk als iemand zo vast zit in een oud patroon, maar als er echt geen bereidheid is daar iets aan te
veranderen, ook al is dat uit angst of hardnekkigheid, dan houdt het wel een keer op wanneer iemand
ook nog eens zich dominant en betweterig opstelt in de groep – wat natuurlijk ook verslavingsgedrag
is en vanuit gebruik ontstaat. We zijn er niet om te oordelen en doen dat ook niet, maar als iemand
zegt “het allemaal wel prima te vinden zoals het is”, en dus niet bereid is tot echte verandering, heeft
het weinig zin voor diegene zelf om naar de Buitenveldertgroep te komen. Maar ook voor de andere
deelnemers werkt dat uiteraard niet goed, want die komen nu juist naar de groepsgesprekken om van
hun verslaving af te komen en er ook uit te blijven. Dat lukt misschien niet altijd, maar die intentie is
wél aanwezig, en daar gaat het om.” Een gespreksleider van een andere Buitenveldertgroep elders in
het land vult aan: “Wij hebben ook wel eens mensen gehad die vonden dat ze verslaving hadden
overwonnen en in de groep zeiden dat ze regelmatig een wijntje dronken omdat ze vonden dat ze dat
zo goed konden. Zulke praatjes passen echt niet binnen onze groepsgesprekken, waaraan allemaal
mensen deelnemen die juist worstelen met gebruik. Dat maken we dan ook duidelijk, en dan is de
keuze aan diegene of die blijft komen en stopt met zulke niet-helpende inbreng of niet meer komt.”
De vrijwilliger uit Groningen vervolgt: “Probleem met deze bezoeker was dat deze zich ook nog eens
met het groepsgesprek ging zitten bemoeien alsof zij zelf de gespreksleider was. Dat vonden andere
deelnemers duidelijk onprettig - terecht en begrijpelijk. Daarom moesten we ingrijpen, want andere
deelnemers bleven weg. Iedereen is wel welkom, maar toch zijn er ook bij ons grenzen en spelregels.”
Een ander merkt op: “Ja, iedereen is welkom, maar wel binnen het kader van onze gespreksregels die
mensen op de website kunnen lezen. Dat is de basis van onze werkwijze. Dus als iemand zegt: “Ik kan
goed alcohol drinken of drugs gebruiken want ik heb het allemaal onder controle.”, dan zeg ik: “Prima,
succes, ga je gang, maar dan heb je deze groepsgesprekken dus ook niet (meer) nodig. Blijf dan lekker
weg.”
De andere vrijwilliger uit Groningen merkt op: “Wat ik ook wel lastig vind is dat ik destijds, in goed
overleg met de vorige gespreksleiders van de Buitenveldertgroep Groningen dit vrijwilligerswerk heb
overgenomen, en nu dus contactpersoon en gespreksleider van de groep ben, maar dat iemand die
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langere tijd geleden vrijwilliger was het blijkbaar toch niet helemaal loslaat en ook niet openlijk met
iedereen daarover in overleg wil gaan, zoals we dat doen als lotgenoten in de Buitenveldertgroepen. Ik
heb ook daar een grens moeten stellen en duidelijk maken dat ik inmiddels langere tijd gespreksleider
en contactpersoon van de groep ben, en ook vertegenwoordiger van de groep in Groningen richting de
andere Buitenveldertgroepen en het landelijk bestuur. Ik heb daar ook goed overleg over gehad met
het landelijk bestuur, want, gezien ervaringen uit het verleden, is het niet de bedoeling dat deze
persoon de groepsgesprekken komt verstoren. Dat duidelijk grenzen stellen is echt heel spannend voor
mij, want ik ben eigenlijk helemaal niet zo: ik laat graag iedereen toe, en we zijn heel laagdrempelig
en tolerant. Maar om de groep en de groepsgesprekken goed te laten functioneren is het nu eenmaal
nodig binnen de kaders van de gespreksregels te werken, en dus ook bepaalde grenzen te stellen. Als
iemand vindt dat hij/zij prima kan gebruiken, of verstorend gedrag in de groep vertoont, dan moeten
we een grens stellen omwille van alle andere deelnemers. Dergelijk uitzonderlijke gevallen mogen het
proces van herstel van alle deelnemers en het functioneren van de groep en de groepsgesprekken niet
verstoren, ook al is het voor mij lastig dan zo duidelijk op te treden. Ik leer er wel van en groei er wel
door.” De andere vrijwilliger vult aan: “Het is echt belangrijk in de gaten te houden dat mensen met de
juiste intenties, die passen binnen de gespreksregels, werkwijze en sfeer naar de groep komen. Niet om
interessant te doen, of te komen vertellen hoe goed ze hun gebruik wel niet onder controle hebben – de
groepsgesprekken zijn daar niet voor bedoeld en worden erdoor verstoord.”
Een gespreksleider uit een andere plaats vult aan: “Het is voor sommige mensen heel belangrijk goed
duidelijk te maken dat de gespreksleider die avond de gespreksleider is, en niemand anders. Want
typisch verslavingsgedrag kan ook zijn de behoefte de boel te verstoren, te rebelleren, de kont tegen de
krib te gooien, autoriteitsproblemen, de angst je te voegen binnen bepaalde kaders omdat het
verslaafde brein dat als ‘onvrij’ ervaart. Soms zit dat in iemand, soms ontstaat het door de verslaving.
Maar het kan soms echt een heel hardnekkig item zijn, terwijl de gespreksleider belangrijk is voor de
structuur van en de rust tijdens het groepsgesprek, en het handhaven van de gespreksregels zodat het
groepsgesprek gelijkwaardig blijft en niet iemand, die daarvoor niet is aangewezen, de zaak gaat
overnemen. Het gaat niet om jou als gespreksleider, maar om de groep en de gespreksregels, maar er is
wel één iemand die tijdens die bijeenkomst gespreksleider is, en die is het dan ook – de anderen niet.
In theorie maakt het niet uit wie de gespreksleider is, maar in de praktijk maakt het wel uit, omdat elk
mens anders is. Vaak is het fijn voor de groep als een meer ervaren bezoeker die rol op zich neemt. En
iemand die ook contact heeft in intervisies zoals deze met andere gespreksleiders in het hele land.”
Een gespreksleider uit Groningen zegt: “Het probleem met een gespreksleider uit vroeger tijden van
onze groep was dat deze dacht dat hij belangrijker zou zijn dan de andere bezoekers door zijn rol als
gespreksleider. Dat werkt dus niet.”
Een ander vult aan: “Dat klopt, want als gespreksleider geef je wel invulling aan de rol van handhaver
van de gespreksregels, omdat nu eenmaal iemand dat moet doen, maar tegelijkertijd ben en blijf je ook
gewoon gelijkwaardig als deelnemer aan het groepsgesprek – alleen als je ook eerlijk en oprecht je
eigen kwetsbaarheid in kunt brengen blijf je geloofwaardig als deelnemer én gespreksleider. Als je een
houding aanneemt van ‘boven de rest staan’ of iets dergelijks, dan gaat de gelijkwaardigheid verloren
en werkt het echt niet meer, zo zien we telkens weer. Zulke mensen dragen ook niet bij aan intervisies
als deze, want ook daar gaan ze zich dan meerderwaardig, betweterig of antagonistisch opstellen.
Natuurlijk vult iedereen die gespreksleider is die rol op een eigen manier in, maar het gaat om de
gespreksregels. Als een deelnemer daar niet aan mee wil werken, zich daaraan niet wil onderwerpen,
prima, maar ga dan ergens anders naartoe, waar je wel alle ruimte krijgt in discussies verzeild te raken,
kritiek te geven, ongevraagde adviezen uit te delen, het beter te weten dan anderen voor anderen,
enzovoorts. Maar zo werken wij nadrukkelijk niet. We zijn laagdrempelig, en mensen mogen al zoveel
zeggen bij ons wat bij andere zelfhulpgroepen niet mag, maar binnen de kaders van de gespreksregels.
Er zijn heel veel soorten zelfhulpgroepen, de Buitenveldertgroep is er daar één van, en het gaat er wat
ons betreft om dat iemand zijn plek vindt in een groep lotgenoten waar hij/zij kan werken aan herstel
en verdere groei en ontwikkeling – wat voor groep dat ook is.”
Weer een ander vult aan: “Wij zeggen altijd bij voorlichtingen: “Ga drie keer naar een groep en ervaar
dan zelf welke groep en werkwijze bij jou past.” Tegen nieuwkomers in de Buitenveldertgroep zeggen
we: “Probeer het drie keer en kijk rustig of jij je thuis voelt en of het voor jou werkt – zo niet, zoek
dan verder of een andere groep en werkwijze jou beter past. Het bashen van andere groepen dan die
waar jij je thuis voelt is alleen maar negatief gedrag dat niets toevoegt aan je eigen herstel of dat van
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anderen. Dat vind ik verslavingsgedrag. Het selecteert zich vanzelf; bij ons komen vaak mensen die al
een andere groep, of zelfs een aantal andere groepen, hebben geprobeerd en dat niets vinden voor
zichzelf – bij ons voelen ze zich wel thuis, op hun gemak en kunnen zich vinden in onze werkwijze.
En dat is een hele andere werkwijze dan in veel andere groepen, maar het is puur extra aanbod, meer
diversiteit, ontstaan uit een behoefte bij bepaalde mensen; het is niet tégen iets anders maar alleen vóór
deze methode. En voor sommigen zijn beide methoden werkzaam, en soms eerst de ene methode en
later de andere. De basis is de intentie om te stoppen met de verslaving – ook al lukt dat niet meteen,
of gaat het met vallen en opstaan, en is er ambivalentie.”
Een volgende vrijwilliger vervolgt: “Dat kan soms wel ingewikkeld zijn. Er was eens iemand die voor
gokverslaving een traject bij Trubendorffer had gedaan. Gedurende die periode moet je helemaal
nuchter zijn, maar toen zijn traject klaar was, bleef hij wel naar onze groepsgesprekken komen, maar
gaf tegelijkertijd aan dat hij in het weekend wel weer eens een biertje met vrienden zou willen drinken.
Dat heeft hij oprecht als onderwerp ingebracht bij het groepsgesprek, en iedereen heeft daarover toen
zijn/haar ervaring en visie daarop gegeven. Maar bij zo’n onderwerp moet je als gespreksleider wel
extra alert zijn om ervoor te zorgen dat het goed blijft verlopen, want voor sommigen is het glad ijs. Ik
heb toen ook wel gevraagd aan de andere deelnemers, met name degenen die worstelen met alcohol, of
het oké voor hen was dat hij dit zei en dat dit het onderwerp voor het groepsgesprek zou worden. Want
ik vond de vraag begrijpelijk en terecht, maar begrijp ook dat het voor andere, vooral nieuwere, en met
alcohol worstelende deelnemers lastig en ingewikkeld kan zijn.” Weer een ander vult aan: “Ik vind dat
onderwerp ook lastig en het is al een paar keer gebeurd ingebracht. Ik vind het niet helpend te zeggen
dat we het er niet over kunnen hebben. We hebben het namelijk ook over het thema gezond leven en
dus gezond eten, sporten, computer- en smartphone-gebruik. Maar er zijn ook deelnemers aan het
groepsgesprek met bijvoorbeeld een eetstoornis, workaholics, of mensen die overmatig sporten, of een
gameverslaving of ander soort internetverslaving hebben. Onmatigheid en dwangmatigheid kan op
zoveel manieren zich manifesteren in het leven. Het is belangrijk om te weten of alle deelnemers wel
willen praten over het ingebrachte onderwerp. Soms maak ik het thema ook iets breder, en stel dan
bijvoorbeeld de vraag: “Is het verstandig een in potentie verslavend middel te gebruiken of in potentie
verslavend gedrag te vertonen en waarom zou je dat eigenlijk nog willen?” Wat betreft het thema
gespreksleider: ik laat nieuwe en bekende deelnemers bij binnenkomst weten dat ik gespreksleider ben
én dat ik er zit voor mijn eigen herstel, zodat dit meteen duidelijk is, en er dus structuur is. Als iemand
dan daar meteen tegenin gaat is het ook maar meteen duidelijk.
Als er iemand deelneemt waarvan ik vermoed dat die nog gebruikt geef ik ook duidelijk aan dat als je
die dag gebruikt hebt je moet luisteren en niet kunt praten. Maar je merkt ook wel dat mensen die echt
nog diep in gebruik zitten eigenlijk ook weer snel afhaken, omdat ze dan het gesprek helemaal niet
kunnen volgen, want we hebben diepgaande gesprekken. Dan is er eerst detox en eerste behandeling
nodig. Mensen moeten er op een bepaalde manier wel klaar voor zijn deel te kunnen nemen aan onze
groepsgesprekken op basis van de gespreksregels, op zo’n manier dat ze groep niet verstoren.” Een
andere gespreksleider zegt: “Soms kunnen deelnemers ook best lastig zijn en het jou als gespreksleider
heel moeilijk maken, terwijl ze de groepsgesprekken toch niet echt verstoren. Dan hebben wij het
voordeel dat we met meerdere gespreksleiders en groepen zijn, dan kunnen we mensen waar we als
gespreksleiders soms erg veel moeite mee hebben ook eens overlaten aan een ander. Maar ik heb ook
wel gemerkt bij een gespreksleider die er nu al een tijdje mee gestopt is omdat hij al een heel vol leven
heeft met een hele drukke baan en kleine kinderen, dat als je eigen leven té vol is je ook minder kunt
hebben van andere mensen en dus ook van de andere deelnemers in de groep. Wat dat betreft is dit ook
echt heel leerzaam vrijwilligerswerk en een graadmeter voor hoe het met mij gaat.”
Een ander zegt: “Maar soms heb je ook echt iemand in de groep die heel veel aandacht vraagt, steeds
het woord wil nemen en het groepsgesprek wil gaan sturen, dat kan wel heel veel energie vragen.”
Waarop een ander gespreksleider reageert: “In zo’n situatie val ik dus helemaal op de gespreksregels
terug: Iedereen mag één keer aan het woord, en dat is het dan, deze keer. Leren omgaan met grenzen is
belangrijk in het herstelproces. Iemand kan ook in een soort praatroes verzanden, dat kan ook een
vorm van verslavingsgedrag zijn. En dat kan belastend zijn voor de andere deelnemers. Enerzijds wil
je als gespreksleider iedereen alle ruimte geven, maar ook daar zijn grenzen aan binnen het kader van
de gelijkwaardigheid van allen.” Een ander vult aan: “Met zo iemand ga ik vaak na afloop ook even
persoonlijk in gesprek. Er was ook eens iemand die ging elke keer heel enthousiast ging vertellen over
wat hij allemaal deed voor anderen, en niet meer sprak uit en over zichzelf en over het onderwerp –
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dat heb ik buiten het groepsgesprek om, na afloop, even met hem besproken. Als je zoiets zegt tijdens
het groepsgesprek en in de groep, dan wordt het soms heel snel ervaren als een persoonlijke aanval of
gezichtsverlies. Maar het is echt wel heel fijn als je met meer vrijwilligers in een groep bent die ook
gespreksleider kunnen zijn; zij komen vaak ook wat eerder en dan kan ik met ze sparren over hoe het
gaat in de groep en hoe ik overkom als gespreksleider.” Iemand anders vervolgt: “Ja, dat is heel fijn en
belangrijk, want als ik iets onhandigs doe als gespreksleider heb ik dat soms niet door omdat het een
blinde vlek van me is; een ander kan me daar dan op wijzen.”
Weer een ander zegt: “Wat ik ook belangrijk vind is dat je als gespreksleider begrip hebt voor het feit
dat iets wat voor de één helemaal geen probleem is, voor de ander een héél groot probleem kan zijn.
Zoals bij een eetverslaving bijvoorbeeld: je hebt soms nieuwkomers die aan drank of drugs verslaafd
zijn, en zich dan totaal niet kunnen voorstellen dat iemand anders het moeilijk vindt dat er allemaal
snoepgoed bij de kassa ligt wegens een eetverslaving. Maar juist in de Buitenveldergroep kun je leren
dat het niet gaat om het middel, maar om het feit dat je iets doet wat je niet kunt laten terwijl je het niet
wilt doen. Daarom vinden we het heel belangrijk dat we elkaar serieus nemen en respect voor elkaar
hebben.” Iemand vult aan: “Het gaat er ook niet om hoeveel je hebt gedronken, gebruikt, vergokt of
wat dan ook – het gaat erom hoeveel last jij en je omgeving ervan hebben gehad. De hoeveelheid is
voor iedereen anders. Ik heb dat eens ingebracht als onderwerp van het groepsgesprek omdat iemand
mij voor het groepsgesprek vroeg hoeveel ik eigenlijk gedronken had en duidelijk op die manier een
inschatting wilde maken of ik wel “hard core” verslaafde was geweest. Na afloop van het gesprek zei
hij dat hij door de inbreng van de deelnemers een totaal andere visie had gekregen op verslaving en op
zijn eigen verslaving tijdens dit groepsgesprek, omdat hij nog altijd dacht: “Ach, zo heel veel drink ik
eigenlijk niet.” – terwijl hij wel degelijk last had van zijn alcohol consumptie. Omgekeerd hadden wij
eens een deelnemer die elke keer heel stoer de nadruk legde op de grote hoeveelheid die hij gebruikt
had, alsof dat van toegevoegde waarde was. Daar hebben we toen ook een onderwerp van gemaakt: “Is
het ook verslavingsgedrag om je eigen verslaving groter te maken?” Soms is het wel een uitdaging dat
we met alle verslavingen bij elkaar zitten, met name als er ook mensen bijzitten met een eetverslaving,
want het argument is dan “je moet blijven eten om te leven, maar je hoeft geen alcohol te drinken om
in leven te blijven”. Zo ook met relatieverslaving: je hoeft niet zonder relaties verder te leven. Maar als
je er dieper op in gaat tijdens het groepsgesprek vind je onderliggend altijd dat er overeenkomsten zijn
in het gedrag, de mateloosheid, de grenzeloosheid. En een alcoholist moet ook blijven drinken, ook op
feestjes, partijen en recepties – steeds weer aangeven dat hij geen alcohol wil maar iets anders. Zo wil
een eetverslaafde hapjes en taartjes afslaan. Laatst hebben we een heel lang groepsgesprek gewijd aan
eetverslaving omdat een paar deelnemers daarmee kampen. Na afloop gaven de mensen die problemen
hebben met drank en drugs aan dat ze hier tot hun verbazing eigenlijk ook heel van leerden, ook over
zichzelf en over hoe hun verslaafde brein werkt. Maakt het wel zoveel uit of je naar drank, de drugs of
het eten grijpt uit onzekerheid, een slecht zelfbeeld, stress, een gevoel van leegte?” Iemand vult aan:
“Ik vond het in het begin van mijn herstel heel moeilijk te begrijpen dat iemand verslaafd kon zijn aan
gamen, omdat mijn probleem in de drank lag. Maar door naar hem te luisteren ben ik steeds beter gaan
begrijpen dat het middel echt weinig uitmaakt en dat mensen verslaafd kunnen raken aan van alles en
nog wat. En er zijn echt meer overeenkomsten dan verschillen tussen verslavingen. Dat heb ik juist
geleerd van mensen met andere verslavingen dan mijn primaire verslaving, en dat heeft me tot nu toe
behoed om niet in andere valkuilen, andere middelen en dwangmatige gedragingen te vallen. En we
komen in de groepsgesprekken altijd weer tot de kern van de zaak, waar het volgens mij om gaat:
waaróm ben je verslaafd, hoe zit jij als mens in elkaar? Wat kun je doen om jezelf héél goed te leren
kennen zodat je niet vastloopt in verslaving?” Een ander meldt: “Dat vind ik echt een van de voordelen
van de Buitenveldertgroep: dat je er zoveel kunt leren over andere verslavingen dan die van jezelf,
waardoor je het in een veel breder perspectief kunt gaan plaatsen en jezelf dus veel beter, breder en
diepgaander kunt leren kennen. Ik hou daardoor veel beter de vinger aan de pols van mezelf, en kijk
veel meer naar mijn leven als geheel, of daar op een ander vlak misschien nog ergens dwangmatigheid
in schuilt. Je gaat veel meer nadenken over je eigen gedrag en dat van anderen. Je wordt veel
bewuster.”
Iemand ander zegt: “Wat ik ook fijn vind is dat er niet gedaan wordt alsof je helemaal terug bij af bent
wanneer iemand een uitglijder, terugval of ‘opleving van de ziekte verslaving’ heeft, ook al kan dat
voor jezelf wel degelijk zo voelen als het gebeurt. Maar het feit is dat je vanaf daar weer verder kunt
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met het herstel waar je al mee bezig was – dat is veel belangrijker en meer constructief. Maar daar heb
je dan soms wel anderen voor nodig om dat tegen je te zeggen; daarom is de groep ook zo belangrijk.”
Voor de geschiedenis van de Buitenveldertgroep Groningen verwijzen wij naar activiteitenverslagen
uit voorgaande jaren.

Activiteitenverslag 2021 Buitenveldertgroep Haarlemmermeer
Hoewel de Buitenveldertgroep Haarlemmermeer in 2021 vrijwel het gehele jaar fysiek bij elkaar kon
komen, is er voor deelnemers en nieuwe belangstellenden ook altijd de mogelijkheid deel te nemen
aan een wekelijks online groepsgesprek via Zoom dat wij blijvend aan ons aanbod hebben toegevoegd.
Hoe het de Buitenveldertgroep in Haarlemmermeer verder is vergaan is goed terug te lezen in het
verslag dat de contactpersoon en vrijwilliger van deze groep voor u schreef:
Het jaar in vogelvlucht
2021 was een bijzonder jaar, met alle wisselende maatregelen en onzekerheden, maar ook een jaar
waarin duidelijk werd hoe sterk en stabiel we als groep nu zijn.
Een jaar waarin wij, als Buitenveldertgroep Haarlem, eindelijk weer een keer uit eten konden. Hoewel
sommigen van ons elkaar al wekelijks zien, is zo’n etentje een manier om elkaar op een andere manier
te leren kennen en gezelligheid voorop te hebben i.p.v. persoonlijke ontwikkeling en groei. Waar dit
anders een jaarlijkse activiteit was, was dit nu door Covid opeens niet meer zo vanzelfsprekend.
Een welkom uitje dus.
Inleiding
De Buitenveldertgroep Haarlemmermeer is een zelfhelpgroep voor iedereen die een eigen manier wil
vinden om zonder verslaving verder te leven. We zijn een autonoom lokaal initiatief door en voor
lotgenoten, maar werken samen met andere Buitenveldertgroepen uit het hele land voor peer support,
organisatorische zaken, drukwerk, intervisie, en dergelijke onder de vlag genaamd Stichting Zelfhelp
Nederland. De groep Haarlemmermeer komt eens per week samen op woensdagavond in Wijkcentrum
Binnensteeds op de Nieuwe Groenmarkt. Vanaf 19:00 is er gelegenheid om koffie te drinken en bij te
kletsen, om 19:30 sluit de deur en begint het groepsgesprek.
Ik, de schrijver van dit verslag, ben contactpersoon voor de Buitenveldertgroep Haarlem wat betekent
dat ik het (telefonisch) aanspreekpunt ben voor bezoekers. Daarnaast onderhoud ik het contact met
Stichting Zelfhelp en met de beheerder van het Wijkcentrum. Namen van deelnemers/bezoekers of
vrijwilligers worden niet genoemd omdat anonimiteit een belangrijk onderdeel is van onze werkwijze.
Groepssamenstelling en dynamiek
Deelnemers aan de groep zijn uitsluitend lotgenoten. De aard van de verslaving is niet van belang, de
wens om abstinent te zijn en te blijven wel. In 2021 is het een gemengde groep met uiteenlopende
achtergronden. Er is een goede balans tussen vrouw/man en de leeftijden zijn variërend van ongeveer
30 tot 85 jaar. Hoewel het leeftijdsverschil groot is merkte een jongere deelnemer heel raak op: ‘’Dat
is wel een hele bak levenservaring waar ik een hoop van kan leren.” Zo ervaar ik zelf ook dat mensen
die ik in het dagelijks leven misschien niet zo snel tegen zou komen, mij enorm veel hebben kunnen
leren tijdens de groepsgesprekken.
De groepsgesprekken
De groep voert de groepsgesprekken volgens een aantal gespreksregels, die we als vertegenwoordigers
uit alle Buitenveldertgroepen in unanieme overeenstemming hebben opgesteld, en indien nodig
updaten in regelmatig onderling overleg met vertegenwoordigers uit alle Buitenveldertgroepen.
Hiermee voorkomen we kritiek, het elkaar in de rede vallen en ongevraagd advies.
Elke deelnemer krijgt de kans om te luisteren en, als daar behoefte aan is, te spreken.
Eén van de deelnemers van de groep is gespreksleider en zorgt ervoor dat het gesprek goed verloopt.
We kiezen met elkaar een onderwerp en iedereen krijgt de gelegenheid iets in te brengen vanuit eigen
ervaring. Een greep uit de onderwerpen waarover gesproken is het afgelopen jaar:
-Hoe verdedig ik mijn volledige abstinentie naar mijn sociale omgeving?
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-Hoe geef ik duidelijk mijn grenzen aan, zonder een ander te kwetsen en daarbij toch mezelf te
beschermen?
-Hoe ga ik om met een terugval, welke les haal ik eruit voor de toekomst?
-Hoe kom ik mentaal uit de put?
-Liegen, hoe is dat voor je, doe je dat? En, wat als dat jouzelf overkomt?
-Wat doe je als iemand in je omgeving te veel drinkt?
-Hoe ga je om met trek?
-Wat doe je als er een link is met iemand uit de groep? (Voorbeeld: Je partner werkt samen met een
familielid van een andere bezoeker van de groep en je komt er per toeval achter.)
Na afloop van het groepsgesprek is er altijd ruimte om met elkaar na te praten (over het onderwerp) op
een meer informele wijze. Zo komt het dan weleens voor dat er voorbij wordt gegaan aan de
gespreksregels, maar dat heeft in het afgelopen jaar niet voor problemen gezorgd. Eerder voor nieuwe
inzichten. Wel waken we er met elkaar voor dat dit napraten niet alsnog voor onveilige situaties gaat
zorgen.
Op de kaart
Wat hebben wij er het afgelopen jaar aan gedaan om bekendheid te geven aan de Buitenveldertgroep
Haarlem?
-Onze website is goed vindbaar met daarop duidelijk in kaart in welke plaatsen groepen zijn en
wanneer zij (online of fysiek) samenkomen. Via de website is contact opnemen eenvoudig, dit kan per
mail, via mijn telefoonnummer of via het algemene gratis telefoonnummer van Stichting Zelfhelp
Nederland of mijn telefoonnummer. Zo kan ik direct gebeld worden voor vragen over de groep.
-Vrijwilligers van onze groep geven regelmatig voorlichtingen binnen verschillende klinieken en
verslavingszorginstellingen om cliënten of deelnemers (en personeel) een helder beeld te geven van
wie wij zijn, wat we doen en waar (in Nederland) wij zitten op welk tijdstip. Op deze manier hopen
wij de drempel wat te kunnen verlagen om een groep te gaan bezoeken.
Helaas waren er afgelopen jaar, door de beperkende maatregelen, minder mogelijkheden voor fysieke
voorlichtingen dan wij gewend zijn.
-Mede via het samenwerkingsverband van alle Buitenveldertgroepen wordt er contact onderhouden
met andere organisaties waar deelnemers of cliënten zijn die belang kunnen hebben bij onze groep. Zo
hebben wij regelmatig contact met klinieken in Hoofddorp, Alkmaar, Texel en met de herstelacademie
in Haarlem. (Hoewel sommige van deze klinieken ver uit de buurt zijn van onze groep, worden daar
wel regelmatig mensen behandeld uit de omgeving van onze groep.) Ook liggen er op deze plekken
folders van onze stichting en groepen en is het personeel op de hoogte van wat wij doen en te bieden
hebben. Zo ontvangen we op de groep Haarlemmermeer regelmatig nieuwe bezoekers die getipt zijn
door hun hulpverlener.
Veranderingen en ontwikkelingen
Het schrijven van dit jaarverslag heb ik overgenomen van de voorzitter van de stichting. Een leuke
uitdaging en voor mij een logische stap, omdat ik de meeste gebeurtenissen rondom de groep zelf van
dichtbij mee heb kunnen maken.
Waar ikzelf soms het gevoel had dat veel taken om de groep “draaiende” te houden op mij kwamen is
daar afgelopen jaar verandering in gekomen. Vanaf eind maart 2021 heeft de groep een nieuwe
penningmeester die bijhoudt wat er in de groepspot komt, en weer uitgaat en bijhoudt wanneer er weer
financiële ruimte is voor een groepsactiviteit. Het zetten van koffie en de afwas, het openen en sluiten
van de ruimte en het gespreksleiderschap worden meer dan in het jaar ervoor verdeeld over de
verschillende bezoekers. Deze gedeelde verantwoordelijkheid (wat) zorgt voor een fijn groepsgevoel.
Coranamaatregelen
Gelukkig konden wij het grootste deel van dit afgelopen jaar 2021 fysiek samenkomen met enkele
uitzonderingen, waaronder afgelopen november. Toch konden we weer snel gebruik maken van de
gespreksruimte in het wijkcentrum, omdat wij tot een kwetsbare groep behoren.
Het wijkcentrum heeft allerlei maatregelen getroffen om het gebruik van de ruimtes zo veilig mogelijk
te maken. Zo zijn er voldoende desinfectiemiddelen, markeringen op de vloer om afstand te houden, er
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wordt goed geventileerd, mondkapjes zijn binnen verplicht en de tafelopstelling in de gespreksruimte
is zodanig dat er tussen elke deelnemer zeker 1,5 meter afstand is.
In de groep worden beslissingen voor (tijdelijke) veranderingen door de coronamaatregelen gemaakt
in overleg. Zo vinden we een oplossing die voor iedereen werkt. Uiteraard wordt de beheerder van het
wijkcentrum wanneer nodig betrokken bij deze beslissingen. Tijdens de periode van de avondklok kan
de groep, omdat wij voor een kwetsbare doelgroep zijn, gelukkig blijven samenkomen in het
wijkcentrum. We hebben besloten i.p.v. van 20:00 om 19:00 te beginnen, zodat iedereen op tijd thuis
kan zijn. De vroegere begintijd van de groep beviel goed en daardoor hebben we besloten de begintijd
te herzien. I.p.v. 20:00 startten we sinds de opheffing van de avondklok sinds eind april om 19:30 uur.
Op de website worden eventuele aanpassingen bijgehouden. Er is aangegeven je (telefonisch) bij mij
aan te melden zodat het maximum aantal bezoekers van de gespreksruimte niet overschreden zal
worden. Normaal gesproken hanteren wij geen maximum aantal, maar door de coronamaatregelen was
dit wel nodig.
Contact met de stichting en bestuur
Zeker twee keer per jaar wordt er vanuit Stichting Zelfhelp Nederland een vergadering georganiseerd
met het bestuur en de contactpersonen van alle groepen. Met Covid moest dit soms (gedeeltelijk)
online plaatsvinden. Tijdens deze vergaderingen is het fijn te horen hoe het in andere groepen gaat en
van elkaar te kunnen leren. Zo werden de tijdens de laatste vergadering de vernieuwde gespreksregels
besproken. Ook kan zo’n vergadering een mooi moment zijn om aan anderen te vragen hoe zij met
bepaalde problemen of uitdagingen omgaan.
Er werd bijvoorbeeld gesproken over tijdelijk terugnemende bezoekersaantallen (door Covid) en wat
te doen als bezoekers afhankelijk worden van één vaste contactpersoon of gespreksleider.
Verder merk ik dat het altijd mogelijk is om telefonisch of per mail te overleggen met het bestuur
wanneer ik vragen heb of als ik veranderingen door wil geven, en dat zij mij weten te vinden wanneer
er een verandering of mededeling is voor de groep.
Ervaring van een deelnemer
Aan de bezoekers van de groep heb ik gevraagd of iemand zijn ervaring wilde delen: “De locatie is
goed te bereiken, ook met het openbaar vervoer en biedt ruimte voor zowel kleine als grote groepen.
Er is regelmatig nieuwe aanloop. Sommigen blijven hangen, anderen zien we niet meer terug of
vinden hun plek bij een andere zelfhulpgroep zoals de AA. De groep heeft een goede vaste kern van
leden die al jaren komen.
Het door de aanwezigen unaniem gekozen onderwerp is actueel en verslaving gerelateerd en lokt ook
na het sluiten van het groepsgesprek nog verdere gesprekken uit.”
Tot slot…
Kan ik concluderen dat we ondanks de grillen van het jaar een stabiele plek hebben kunnen vormen
voor iedereen die dat nodig heeft. Misschien juist belangrijk in deze tijd die uitdagingen met zich
meebrengt. En dat we als groep weer aan het groeien zijn in bezoekersaantal en we een waardevolle
bijdrage konden zijn voor het herstel van bezoekers, in ieder geval voor het mijne.
Tot zover het verslag van de Buitenveldertgroep Haarlemmermeer geschreven door de contactpersoon
en vrijwilliger van die groep. Voor de geschiedenis van de Buitenveldertgroep Groningen verwijzen
wij naar activiteitenverslagen uit voorgaande jaren.

Activiteitenverslag 2021 Buitenveldertgroep Heerenveen
In het verslag over 2021 van de groep in Leeuwarden kunt u lezen over de huidige contacten tussen de
vrijwilliger van die groep en de kliniek in Heerenveen. Corona heeft in 2021 net als in 2020 roet in het
eten gegooid. Daarom hier voor nu een weergave over de geschiedenis van de situatie in Heerrenveen:
Eind 2018 heeft de vrijwilliger die vanuit Groningen de groep Heerenveen wekelijks bezocht besloten
zich te beperken tot de voorlichtingen over zelfhelp aan cliënten in de kliniek aldaar, zodat ze daarna
de groepen in Leeuwarden, Drachten en Groningen kunnen bezoeken. In overleg met vrijwilligers van
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de groep Leeuwarden is in 2019 gekeken naar de mogelijkheden om samen die voorlichtingen in
Heerenveen te gaan verzorgen of dat ze beter geheel vanuit de groep Leeuwarden gegeven kunnen
gaan worden in de hoop dat daar ook weer een wekelijkse groepsbijeenkomst in Heerenveen uit voort
kan gaan komen. Wegens zijn fulltime opleiding tot ervaringsdeskundige moest de vrijwilliger van de
groep Groningen besluiten de wekelijkse groepsbijeenkomsten en voorlichtingen in Heerenveen niet
meer te begeleiden en zich vooral te richten op zijn opleiding en daaraan verbonden stages. Helaas
kampte de eerste vrijwilliger van de groep Leeuwarden in 2019 met ernstige gezondheidsproblemen
(zie daarover het verslag van de Buitenveldertgroep Leeuwarden), zodat het tijdelijk óók niet mogelijk
was om voorlichtingen in Heerenveen vanuit de groep Leeuwarden te geven, laat staan een wekelijks
groepsgesprek. De ruimte voor de Buitenveldertgroep Heerenveen is en blijft ook niet zo goed
toegankelijk voor buitenstaanders: je moet aanbellen en wachten bij de deur tot iemand van de groep
die boven op een etage zit de deur komt opendoen – dan ga je samen drie trappen op en een gang door
voordat je in de groepsruimte komt. De binnenkomst is dus niet makkelijk en dat werkt voor sommige
bezoekers drempelverhogend. Omdat veel cliënten in de kliniek in Heerenveen uit Leeuwarden en
omgeving komen, kunnen zij na behandeling beter de groep daar bezoeken, of, als ze dichter bij
Drachten wonen, de Buitenveldertgroep daar, of, als ze op Terschelling wonen, contact opnemen met
de contactpersoon daar. Het plan om vanuit de Buitenveldertgroep Leeuwarden het contact met de
kliniek in Heerenveen te gaan organiseren is logischer omdat de kliniek die nu in Heerenveen zit
eerder in Leeuwarden zat en de groep Leeuwarden ook altijd, gedurende vele jaren, de contacten met
de kliniek onderhield en daar de groepsbijeenkomsten organiseerde. De contactpersoon van de groep
Leeuwarden gaf daar vele jaren voorlichting. Dat was toen vast onderdeel van het
behandelprogramma. Helaas is dat allemaal veranderd met de gang van de kliniek naar Heerenveen.
Bovendien was er de laatste tijd in Leeuwarden geen tweede vrijwilliger die ook wat op dit vlak kon
betekenen. Inmiddels is er nu wél iemand die als tweede vrijwilliger actief wil en kan zijn. Helaas is
echter de eerste vrijwilliger nu tijdelijk uitgevallen waardoor de mogelijkheden tot activiteiten buiten
het groepsgesprek om nu aankomen op de tweede vrijwilliger Leeuwarden en zullen zich dus in eerste
instantie richten op Leeuwarden zelf. Maar gaandeweg 2022 kunnen die zich hopelijk uitbreiden
richting Heerenveen. Want het is en blijft wenselijk dat cliënten van de kliniek in Heerenveen kunnen
kennismaken met de werkwijze van de Buitenveldertgroep. Wanneer ze naar huis gaan, kunnen ze dan
hopelijk wat makkelijker de groepen in Groningen, Drachten en Leeuwarden bezoeken, wat een grote
bijdrage kan leveren aan het voorkomen van de val in het zwarte gat na de behandeling in de kliniek.
De functie van voorlichtingen en een groep in Heerenveen is dan dat mensen deze bezoeken en zelf
ervaren hoe zelfhelp werkt, totdat ze de kliniek weer verlaten en naar huis gaan. In de hoop dat ze daar
een groep vinden en bezoeken waarin ze verder kunnen werken aan hun herstel, het beklijven daarvan
en hun verdere ontwikkeling. Of dat nu een Buitenveldertgroep of een andere zelfhulpgroep is – waar
men zich maar prettig bij voelt en thuis voelt; dat is voor iedereen natuurlijk anders. Op dat proces na
behandeling in een kliniek hebben we geen ‘grip’ en dat willen we ook niet. Het heeft namelijk alleen
zin om onze groepen te bezoeken als mensen er zelf aan toe zijn om dat uit eigen beweging te doen.
Een deel van de mensen in Friesland zijn, mogelijk meer dan in andere, met name stedelijke, gebieden
in Nederland meer geneigd in de kliniek af te kicken en daarna weer terug te gaan naar hun eigen
netwerk als ze dat nog hebben: families waarmee nog goede communicatie bestaat. Wat een positief
gegeven kan zijn. Een Buitenveldertgroep speelt dan soms een tijdelijke of geen rol. Niet iedereen ziet
dat lotgenotencontact in volkomen gelijkwaardige herstelwerkgroepen zoals de Buitenveldertgroep,
zonder buitenstaanders zoals professionele hulpverleners of familieleden/vrienden, écht een geheel
eigen toegevoegde waarde heeft náást de professionele hulpverlening en een sociaal netwerk van
familie en/of vrienden, die geheel hun eigen rol en waarde hebben. Een herstelwerkgroep heeft de
waarde van een patiëntenvereniging: iedereen aan tafel heeft te kampen (gehad) met een verslaving en
heeft ervaring met de crisis/crises die deze ziekte oplevert, het trauma, maar ook met de behandeling,
het herstel en vragen over hoe verder te leven met deze ervaringen en blijvende gevoeligheid. De
specifieke waarde van onze herstelwerkgroepen kan in wezen alleen maar door lotgenoten zelf ervaren
worden. Het doel in Heerenveen blijft het geven van voorlichtingen over zelfhelp op MC (Medium
Care) en IC (Intensive Care), KD (Kort Durend) en ML (Midden Lang). Dat kan waarschijnlijk daar
op één uur op één dag van de week, dus er moet dan wel een vrijwilliger van de groep Leeuwarden
zijn die op dat moment beschikbaar is. De opkomst bij die voorlichtingen is mede afhankelijk van de
mate waarin hulpverleners de cliënten stimuleren deze te bezoeken. Een duidelijke actieve stimulans
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gericht op (ex)cliënten om een zelfsturende zelfhelpgroep te gaan bezoeken vanuit VNN is belangrijk
in het kader van herstel ondersteunende zorg en terugvalpreventie. Er worden wel nazorg- en
herstelgroepen door hulpverleners georganiseerd maar een groep geleid door een professional is en
blijft wezenlijk anders dan een puur door lotgenoten zelfgeorganiseerde groep. Dat is pas écht eigen
kracht. Het is dus ook geen ‘bedreiging’ voor hulpverlening en nazorggroepen want die zijn echt
anders. Wij lotgenoten zijn op geen enkele manier hulpverleners of verkapte therapeuten en
pretenderen dat ook niet te zijn; we zijn lotgenoten die lotgenotengroepen organiseren. We zijn
daarnaast heel erg vóór reguliere behandeling als dat is wat onze bezoekers nodig hebben, en we
stimuleren ook de gang naar de hulpverlening. Maar daarvoor, daarnaast of daarna kan volkomen
gelijkwaardig contact met lotgenoten zo enorm behulpzaam zijn, zodat de bezoekers zélf actief op
zoek gaan en blijven naar hun eigen weg in herstel, op zoek naar wat goed is voor ze, zonder dat een
hulpverlener dat zegt en/of aanstuurt. Vertrouwen in zelfsturende eigen initiatieven van (ex)cliënten is
erg belangrijk want dat bevordert herstel, empowerment en eigen kracht en eigen regie in de praktijk.
Maar gedragsverandering en cultuurverandering kosten heel veel tijd, zowel in het individuele leven
bij organisaties zoals de verslavingszorg en GGZ. Lotgenoten weten zelf heel goed uit eigen ervaring
hoeveel moeite en tijd het kan kosten om verslavingsgedrag in gezond gedrag om te zetten. Bij de
hulpverleners speelt daarbij het behandelprotocol, de grote caseload, de lange wachtlijsten. Dat heef
meestal tot gevolg dat zelfhelp er na een tijde weer bij inschiet en steeds opnieuw onder de aandacht
gebracht moet worden. Maar de bezoekers die naar de Buitenveldertgroepen in Friesland komen
hebben heel veel aan deze groep, dus het blijft van belang dat wij als vrijwilligers in de zelfhelp
pogingen blijven doen om zelfhelp in beeld te houden bij zowel hulpverleners als (ex)cliënten maar
ook bij mensen die (nog) in hun eentje worstelen met een verslaving. En als er maar één mens in
herstel blijft en stabiel blijft door bezoeken aan de groep is dat héél veel waard in vele opzichten. Het
moet echter voor onze vrijwilligers en hun herstel óók goed blijven; want de basis van herstel is een
goede zelfzorg.

Activiteitenverslag 2021 Buitenveldertgroepen Hoorn en Enkhuizen
Nadat in maart 2020, zoals beschreven in het verslag over dat jaar, de Buitenveldertgroepen getroffen
waren door alle coronamaatregelen, hebben ze het aanbod voor de bezoekers van de groepsgesprekken
die tot dan wekelijks op locaties werden georganiseerd direct aangepast, zoals beschreven op pagina 4
tot en met 49 van dit verslag.
Tijdens een intervisie met gespreksleiders van Buitenveldertgroepen uit het hele land op zaterdag 27
november 2021 in Amsterdam kwam de vertegenwoordiger van de Buitenveldertgroep Hoorn, net als
de anderen, uitgebreid aan het woord. Zo kon hij zowel zijn ei kwijt als vragen stellen aan de anderen,
en feedback ontvangen en geven, wat leidde tot een zeer ondersteunende, leerzame en ook prettige
bijeenkomst. Hij vertelde onder andere: “Het gaat uitstekend met de Buitenveldertgroep in Hoorn. We
hebben stevige vaste kern van twaalf mensen die wekelijks komen, en in totaal komen er momenteel
achttien deelnemers regelmatig. Er zijn altijd weer nieuwe mensen die nog in de beginfase van herstel
zitten, maar dat gaat prima in deze groep die daar stevig genoeg voor is door de aanwezigheid van
anderen die langer in herstel zijn. De officiële gespreksregels vind ik te lang en die heb ik daarom flink
ingekort. Als iemand die belangstelling heeft voor de groepsgesprekken mij benadert en vraagt hoe het
allemaal werkt, zeg ik liever uitnodigend dat ze gewoon kunnen komen luisteren, het een keer zelf
ervaren en dan vanzelf merken hoe het allemaal gaat. Ik geef ook altijd nadrukkelijk aan dat ze niets
hoéven te zeggen, maar rustig de kat uit de boom kunnen kijken. Daardoor zijn mensen die voor het
eerst binnenkomen toch vaak wel wat rustiger, ondanks dat ze het spannend vinden. Het is ook nogal
wat om over je kwetsbaarheden en worstelingen te praten met mensen die je helemaal niet kent, als je
dat niet gewend bent. We doen elke week, dus niet alleen wanneer er nieuwe mensen zijn, even een
voorstelronde of ronde “Hoe was je week, hoe zit je erbij?”, waarbij we kort kunnen vertellen hoe het
gaat en waarom we het groepsgesprek bezoeken. Dat wordt door alle deelnemers enorm gewaardeerd,
omdat het een sterke band schept. En voor nieuwe mensen is het vaak een ijsbreker, en geeft meteen
informatie. Ondanks corona, waardoor we, net als hier, verder van elkaar moeten zitten, is er toch goed
contact. Zomer 2021 hebben we het coronaprobleem opgelost door stoelen buiten het gebouw neer te
zetten, zodat de kans op besmettingen minimaal was, waardoor sommigen zich meer op hun gemak
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voelden. Zo konden we ook verantwoord bij elkaar komen tijdens lockdowns. Een enkele keer bij heel
slecht weer kon een enkel groepsgesprek niet doorgaan: dat zette ik dan in de groepsapp op die dag,
zodat niemand voor niks kwam en telefonisch of online contact kon opnemen via WhatsApp als daar
dringend behoefte toe bestond. Maar 90% van de tijd is het droog, dus ging het prima. Bovendien
wordt er ook elke week een online groepsgesprek georganiseerd door vrijwilligers van andere groepen
waaraan de mensen uit Hoorn en omgeving, en uit Enkhuizen ook altijd kunnen deelnemen. Zo is er
iemand die door handicap fysiek niet meer in staat is naar de groepsgesprekken op locatie te komen,
maar wel naar volle tevredenheid deelneemt aan de online groepsgesprekken via Zoom. Kortom het
gaat heel goed met de Buitenveldertgroep Hoorn.”
Iemand vraagt: “Die kern van de gespreksregels, heb je die voor jezelf uitgeschreven of vertel je het in
je eigen woorden uit de losse pols?” De vrijwilliger uit Hoorn antwoordt: “Ik heb ze wel voor mezelf
opgeschreven, maar zelfs die versie vond ik al te lang en merkte dat ook aan de deelnemers, dus ik heb
de zaken die essentieel zijn aangestreept, zoals anonimiteit, elkaar niet onderbreken, praten uit en over
jezelf, en dat het niet verplicht is om iets te zeggen – ook niet bij de voorstelronde of het rondje “Hoe
zit je erbij”. Vooral voor nieuwkomers kan het erg prettig zijn de ruimte te krijgen de eerste keer
alleen te luisteren. Maar ook vaste bezoekers hebben soms geen behoefte iets te zeggen, en die ruimte
is er altijd, zoals in de gespreksregels staat. Zwijgend kunnen deelnemen kan soms heel erg helpend en
helend zijn. Wat in Hoorn ook heel belangrijk is, is dat we er zeker van op aan kunnen dat, als we
elkaar ergens anders tegenkomen, we elkaar niet aanspreken over de Buitenveldertgroep en de
groepsgesprekken, wegens de anonimiteit. Die anonimiteit vinden wij een van de meest belangrijke
elementen van de werkwijze van de Buitenveldertgroep. Ik heb de gespreksregels zelf heel bewust
ingekort, vooral voor de nieuwe deelnemers. Ik beperk me tot de kern van de gespreksregels want ik
merkte dat als iemand nieuw is, hij/zij vaak een beetje of heel erg gespannen, zenuwachtig is. Als ik
dan de hele gespreksregels voorlees dan merk ik dat men dat toch niet echt opslaat. Dus ik vat het kort
samen en geef de afdruk van de gespreksregels aan wie dat wil. Vooral de anonimiteit, dat je altijd
welkom bent hoe slecht je ook je eventueel voelt, en dat je ook alleen mag luisteren en niet hoeft te
praten, dát is vaak het meest belangrijk voor de nieuwkomers om te weten. Dat haalt de spanning er
een beetje af, stelt mensen gerust op een informele manier. De hele gespreksregels voorlezen kan te
veel zijn voor nieuwelingen. Als een nieuwe deelnemer zich meldt probeer ik ook altijd van tevoren
vast een beetje uitleg te geven over hoe we werken, hoeveel mensen er gemiddeld komen, dat er geen
mensen van Brijder of andere buitenstaanders bij de groep zitten, dat we echt allemaal gelijkwaardige
deelnemers zijn. Want daar zijn soms nog wel eens misverstanden over bij belangstellenden.
Doordat de kern van de groep, die ooit best klein was, wekelijks is blijven komen hebben we in alle
rust in de loop van de tijd een hele fijne grote groep opgebouwd, die elke week weer een zinvol en
goed groepsgesprek voert dat bijdraagt aan het herstel van de deelnemers. Dat vind ik een heel mooi
gegeven. Het loopt nu heel goed.” Een andere vrijwilliger die aanwezig is bij de intervisie vraagt: “Ik
ga de groep Nijmegen herstarten, dus ik heb wat vragen: hoe doe je zo’n voorstelronde?” Vanuit de
groep Hoorn komt het antwoord: “We beginnen met degenen die al langer de groep bezoeken (dus niet
de nieuwe deelnemers); zij vertellen eerst kort waaraan ze verslaafd zijn, hoe lang ze al nuchter/clean
zijn, en hoe het nu gaat. Eventueel ook iets over een eventuele behandeling destijds of nu, en hoe de
groepsgesprekken in de Buitenveldertgroep Hoorn bijdragen aan hun herstel. Daarna kunnen dan de
nieuwkomers, als ze dat willen, zichzelf ook introduceren. Ze hebben dan al een soort voorbeelden
gezien hoe je dat kunt doen, en wat je wel of niet kunt vertellen, en dat het niet nodig is meteen je hele
levensverhaal te vertellen. En als ze niks willen zeggen is dat ook goed, uiteraard.” De vrijwilliger uit
Nijmegen zegt: “Oké, helder. Nog iets: we hadden in Nijmegen destijds geen groepsapp vanwege de
privacy, maar ik hoor nu dat jullie dat wel hebben en dat lijkt me ook wel handig eerlijk gezegd – hoe
doe je dat met anonimiteit?” De vrijwilliger van de groep Hoorn antwoordt: “Ik gebruik daarvoor in
mijn telefoon alleen voornamen, en voor iedereen dezelfde achternaam “Buitenveldert”, waardoor de
privacy gewaarborgd kan worden. Ik ken zelf de achternamen van mensen meestal ook niet. Natuurlijk
is niemand verplicht aan de appgroep deel te nemen, maar in de praktijk wil iedereen dat wel op den
duur, omdat men weet dat het veilig is als lotgenoten onder elkaar. Ook vinden we het fijn als mensen
die een keer niet kunnen zich afmelden, zodat we weten dat het wél goed gaat met iemand. Want als
iemand niet komt en stil blijft roept dat toch vaak vragen en zorgen op. Mensen zoeken soms ook een
maatje in de groep met wie ze meer regelmatig contact kunnen hebben, dan vraag ik aan degene met
wie diegene meer contact wil hebben of dat oké is, en als die er akkoord mee is, dan geef ik pas het
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nummer.” De vrijwilliger uit Nijmegen zegt: “Ah, nu snap ik het: je hebt dus niet echt een appgroep
waarin mensen zélf contact met elkaar kunnen zoeken, maar jij hebt appcontact met alle deelnemers en
zij, als ze dat willen, via jou?” “Precies.” Iemand anders vraagt: “Als ik het goed begrijp hebben jullie
dus tijdens deze hele coronaperiode minder online hoeven doen dan andere groepen?” Uit de groep in
Hoorn komt het antwoord: “Dat klopt, we zijn meteen de groepsgesprekken buiten gaan organiseren
door stapelstoelen te regelen die we elke week buiten bij het gebouw buiten mochten zetten, op een
plek waar we van buitenaf niet zichtbaar waren, zodat de anonimiteit gewaarborgd bleef. Dat was echt
mooi want op die manier konden we elkaar blijven zien en daar was bij onze deelnemers ook echt de
meeste behoefte aan. Dat zal per regio en per Buitenveldertgroep best sterk verschillen, denk ik. Wij
vonden het schitterend dat de groepsgesprekken, op 1 of 2 keer na wegens bar slecht weer, de hele
coronaperiode continu konden doorgaan. En we beginnen eigenlijk altijd met de vraag: “Hoe was je
week?”; daaruit komt dat vaak ook het onderwerp voor het groepsgesprek. Maar ook tijdens die ronde
wordt niemand onderbroken en kan in alle rust zijn/haar ervaringen delen. Een voor een. Dat vinden
we essentieel. Pas als daarna de ronde geweest is over het onderwerp, dan is er de gelegenheid nog wat
na te praten, dus ná het groepsgesprek.” Iemand zegt: “Maar soms heb je ook echt iemand in de groep
die heel veel aandacht vraagt, steeds het woord wil nemen en het groepsgesprek wil gaan sturen, dat
kan wel heel veel energie vragen.” De vrijwilliger uit Hoorn zegt daarop: “Met zo iemand ga ik vaak
na afloop ook even persoonlijk in gesprek. Er was ook eens iemand die ging elke keer heel enthousiast
ging vertellen over wat hij allemaal deed voor anderen, en niet meer sprak uit en over zichzelf en over
het onderwerp – dat heb ik buiten het groepsgesprek even met hem besproken. Want als je zoiets zegt
tijdens het groepsgesprek en in de groep dan wordt het soms heel snel als een persoonlijke aanval of
gezichtsverlies. Wat ik ook heel fijn vind is dat we in Hoorn nog twee andere vrijwilligers naast mij
hebben die gespreksleider kunnen zijn; zij komen vaak ook wat eerder en dan kan ik met ze sparren
over hoe het gaat in de groep en hoe ik overkom als gespreksleider. Dat is heel fijn en belangrijk, want
als ik iets onhandigs doe als gespreksleider heb ik dat soms niet door omdat het een blinde vlek van
me is; een ander kan me daar dan op wijzen.
Tijdens een online intervisie op zaterdag 18 december 2021 is de gespreksleider en contactpersoon van
de Buitenveldertgroep in Enkhuizen aanwezig, en hij vertelt onder meer: “De groep in Enkhuizen gaat
lekker, we zitten vaak met 10-12 mensen in een groepsgesprek. De feestdagen (december) komen er
weer aan, en dan hebben deelnemers extra behoefte naar de groep te komen om die dagen nuchter door
te komen. De sfeer is heel goed en hecht, en daar ben ik erg blij mee en trots op. Er zijn net weer twee
nieuwelingen bijgekomen en ik vind het altijd weer heel waardevol en mooi te zien hoe mensen vaak
onzeker en schuchter binnenkomen, en zich dan al snel helemaal thuis gaan voelen in de groep. Als er
nieuwe deelnemers zijn benoem ik altijd weer even de gespreksregels, maar er is in de groep wel
ruimte tot interactie, zolang iedereen maar uit en over zichzelf praat – dat is en blijft de basis. Zodra er
discussie ontstaat of een conflict dreigt grijp ik direct terug op wat er in de gespreksregels staat: uit en
over jezelf praten, geen discussie of kritiek. Maar eigenlijk is het in de drie jaar dat de groep er is nog
nooit helemaal tot dat punt gekomen waarop het nodig was echt in te gaan grijpen – verwijzen naar de
gespreksregels en ze benoemen is voldoende. De interactie is mogelijk doordat alle deelnemers heel
respectvol omgaan met elkaar, zowel degenen die langer komen als de nieuwkomers, en in het contact
tussen hen. Nieuwkomers worden heel snel opgenomen in de groep en voelen dat ze ook echt deel
uitmaken van de groep. Het maakt niet uit of je de groep langer of korter bezoekt of denkt te gaan
bezoeken. Aan het begin van groepsgesprek geef ik iedereen altijd ongeveer vijf minuten de ruimte om
te vertellen hoe je erbij zit, hoe je week was, waar je eventueel tegenop bent gelopen. Dan zijn we al
gauw een klein uurtje verder, en houden even pauze, waardoor mensen ook informeel contact hebben.
Ik geef ook wel eens een vraag mee voor die pauze, zoals: “Waar haal jij je kracht uit sinds je gestopt
bent?”, “Wat inspireert jou nu je nuchter leeft?”
Ik blijf in de groep altijd benadrukken dat we nog een heel belangrijke regel hebben: “Kom nooit
onder invloed naar het groepsgesprek, want dan draagt het niet bij aan je eigen herstel, niet aan dat van
anderen, en niet aan de groep als geheel. Probeer, als je nog moeite hebt uit gebruik te blijven, het
wekelijks groepsgesprek te zien als aanleiding om in ieder geval die dag nuchter te zijn, en breidt
vandaaruit je nuchterheid uit naar de rest van de week.” Het omgekeerde dus van wat vaak in de
verslaving gebeurde: het weekendgebruik uitbreiden naar de hele week. Er is één keer iemand tóch
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onder invloed naar de groep gekomen en die heb ik toen met duidelijke uitleg naar huis gestuurd. De
week erna kwam hij weer nuchter naar de groep en bleef dat vervolgens wekelijks doen.
Wat ik lastig vind zijn bezoekers die verslaafd zijn aan meerdere middelen of soorten gedrag, en die
ook last hebben van achterliggende mentale zaken. Zo zei iemand laatst: “Eens in de zoveel tijd ga ik
door mijn mentale instabiliteit onderuit op blowen, en dat is eigenlijk voor mij het minst erge middel.
Maar ik wil toch graag naar de groepsgesprekken blijven komen, omdat ze me enorm helpen niet te
vervallen in de voortdurende verslaving, en het gebruik van heftiger middelen.” Dat hebben we toen
besproken in de groep, en iedereen vond het prima dat hij blijft komen, als hij maar eerlijk en open is
over wat er speelt, dus ook als hij een uitglijder met blowen heeft gehad. De intentie tot herstel en de
openheid over kwetsbaarheid en worstelingen, net zoals over kracht en overwinningen, vinden we de
kern van het groepsgesprek. Net zoals het heel respectvol met elkaar omgaan de basis is van de groep,
ook al kunnen deelnemers doorvragen en de diepte in gaan, want we zitten in een herstelwerkgroep,
geen praatgroepje waar we gezellig oppervlakkig leuteren. Humor is er wel, dat blijkt steeds weer een
belangrijk onderdeel van herstel: niet om dingen weg te lachen, want we kijken nergens van weg, maar
wél om het dragelijk te houden en niet zwaarder te maken dan het is.
Dat brede respect merk je ook aan andere dingen. Een deelnemer zit nu bijvoorbeeld in transitie qua
geslacht en ook dat wordt volledig geaccepteerd door iedereen. Daardoor voelt iedereen, inclusief de
nieuwe deelnemers, dat elke deelnemer volledig zichzelf kan zijn in de groep en dat is erg waardevol.
Ik vind dat echt heel mooi. Net zoals dat mensen blijven komen en dat er weinig zijn die last hebben
van uitglijders en terugvallen. Naar eigen zeggen dankzij de wekelijkse deelname aan de groep. Het is
heel mooi vrijwilligerswerk. Maar het helpt mezelf ook, want ik leer elke keer nog weer van de andere
deelnemers, en van de rol als gespreksleider, en tegelijkertijd kan ik iets betekenen voor anderen, wat
voor mezelf trouwens ook zingeving is en een goed gevoel geeft. Maar die balans tussen mijn eigen
herstel en dat van de andere deelnemers is soms wel een ding voor mij, want tijdens een gesprek met
medewerkers van Brijder, waar ik inmiddels als ervaringswerker bij betrokken ben, vroeg iemand mij:
“Wat doet de Buitenveldertgroep Enkhuizen eigenlijk nog voor jou?” Dat was een hele goede vraag,
want ik kreeg op een gegeven moment de neiging als een soort hulpverlener de groep te begeleiden, en
dat is geen gelijkwaardige zelfhelp meer. En eigenlijk ook niet goed voor mijn eigen herstel, dus dat is
wel een risico. Ik ben mezelf door zelfreflectie op die situatie wel anders gaan opstellen in de groep en
dat doet me goed – ik ben nu meer een soort ‘lijm van de groep’ – ik hou het als gespreksleider een
beetje bij elkaar, zorg dat het samenzijn goed verloopt en het groepsgesprek zelf ook. Dat voelt heel
prettig. Ik heb nu ook met de kern van de groep afgesproken dat als ik er een keer niet kan zijn dat dan
een van hen de reservesleutels krijgt en zonder mij bij elkaar kunnen komen. Daardoor kan ik in een
week die door mijn twee banen soms erg druk kan zijn een stapje terug kan doen, en de groep ziet dat
ze ook zonder mij als sleutelfiguur prima bij elkaar kunnen komen en een goed groepsgesprek voeren,
met als uitgangspunt de gespreksregels.” Iemand reageert: “Dat lijkt mij heel belangrijk voor jezelf,
zodat je de ruimte voelt rust te nemen als dat nodig is, maar het is ook heel belangrijk voor de groep
als geheel, want blijkbaar hoef je dus ook niet altijd die lijm te zijn: want als jij er niet bent is de groep
er wél. Het is volgens mij belangrijk proberen een groep niet te afhankelijk te maken van één persoon,
ook al is er heel vaak een initiatiefnemer, een gangmaker, die vaak ook (een tijdje) gespreksleider en
contactpersoon is. Vaak is dat wel de basis waarmee het begint en waardoor een groep kan starten en
goed blijven lopen. Maar in mijn ervaring is het belangrijk ook altijd te kijken welke andere deelnemer
óók gespreksleider kan en wil zijn, of contactpersoon, of voorlichter, of wat dan ook.” De vrijwilliger
uit Enkhuizen zegt: “Ja, dat klopt, want er waren op een gegeven moment mensen die zeiden: “Als jij
er niet bent dan kom ik ook niet”, en dat vond ik best link. Ik heb toen gezegd: “Het is niet de groep
van mij, het is een Buitenveldertgroep, die maken we samen en houden we samen in stand.” Daar
hebben ze me bij Brijder ook echt op geattendeerd door te zeggen: “De Buitenveldertgroep moet ook
kunnen draaien zonder jou.” Maar ik heb nog niet iemand gevonden die mij zou kunnen vervangen als
ik helemaal een stap terug zou doen, dat is nu echt nog een stap te ver. Ik zou het namelijk wel heel
erg jammer vinden als de groep na verloop van tijd niet meer zou bestaan wanneer ik langere tijd niet
meer als vrijwilliger me ervoor zou inzetten.” Iemand reageert: “Dat is vaak ook een heel proces. De
meeste mensen hebben echt tijd en ruimte nodig om in die rol te kunnen groeien. Je moet dan ook een
beetje het geluk te hebben dat iemand de groep langere tijd bezoekt en je ziet dat die stabiel is en blijft,
sociaal vaardig is, en de tijd, zin, wil en liefde om dit vrijwilligerswerk te gaan doen. Zo iemand dan
langere tijd de ruimte geven om na te denken als je de vraag hebt gesteld of hij/zij het zou willen en de
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gelegenheid geven te observeren hoe jij het doet en wat het inhoudt. Vervolgens ook de ruimte en tijd
geven de rol van gespreksleider en/of die van voorlichter te oefenen, en daarover met jou te sparren.
Bij de één gaat dat proces snel, makkelijk en haast vanzelfsprekend. Maar een ander kan er meer tijd
voor nodig hebben, want het is zeker een heel proces: het is mooi vrijwilligerswerk, maar soms
uitdagend, niet altijd eenvoudig en soms vraagt het echt veel tact en inzicht, reflectie op je eigen
gedrag en dat van anderen – wat meteen ook weer enorm kan bijdragen aan je eigen herstel, is mijn
ervaring. Als het trouwens gaat om de vraag: “Wat haal je er zelf uit?” dan kan dat in mijn beleving
ook zijn dat je het gewoon heel leuk, leerzaam en zinvol vrijwilligerswerk vindt, omdat je graag met
mensen werkt, omdat je het fijn vindt om deze mogelijkheid tot herstel te faciliteren, omdat in onze
groepsgesprekken heel eerlijk, open en ook diepgaand gesproken kan worden, waardoor het een plek
is die je soms niet zo makkelijk in de rest van je leven kunt vinden. Dan is het dus niet zo direct meer
gelieerd aan je eigen verslavingsperiode en herstel. Maar ook daarin is en blijft de gelijkwaardigheid
heel belangrijk, want je krijgt heel gauw dat bezoekers van de groep degene die gespreksleider is op
een bijzonder manier gaan bekijken: er tegenop kijken of ertegen in de weerstand schieten, iemand als
hulpverlener zien, of ze gaan het geheel juist willen overnemen. Ik keek zelf in het begin van mijn
herstel vanuit eigen onzekerheid en instabiliteit erg op tegen “De Gespreksleider”, die in sommige
groepen zelfs “De Voorzitter” werd genoemd. Daarbij hielp het mij enorm dat diegene die rol niet
groter maakte dan hij is: zorgen dat het groepsgesprek goed verloopt op basis van de gespreksregels,
punt. Iedereen is gewoon gelijkwaardig deelnemer, ook al verschillen we enorm van elkaar en in onze
bijdrage aan het groepsgesprek. En natuurlijk hielp mijn eigen voortgaande herstel me, waardoor ik
meer stabiel werd en een gezonder gevoel van eigenwaarde begon te ontwikkelen. Als gespreksleider
leg ik zelf ook echt de nadruk op de gelijkwaardigheid door altijd weer mijn eigen kwetsbaarheid in
brengen, zodat ik kan laten zien dat ik op geen enkele manier boven wie dan ook sta, en ook niet
eronder, maar gewoon helemaal gelijk. Dat ik geen hulpverlener ben vanuit de rol van gespreksleider:
dat ik dat niet ben, niet kan, en niet wil. En als het kan, ga ik dus ook regelmatig, of af en toe, vragen
aan een ander of die ook eens gespreksleider wil zijn.”
De vrijwilliger uit Enkhuizen zegt: “Ik heb nog een vraag: ik heb een week geleden een uitzondering
gemaakt op de regel dat alleen lotgenoten mogen deelnemen. Een deelnemer vroeg of hij zijn dochter
een keer mee mocht komen. Ik heb hem toen uitgelegd dat we gespreksregels hebben waarin staat dat
dit eigenlijk niet kan, en waarom: anonimiteit, veiligheid, gelijkwaardigheid doordat we allemaal
lotgenoten zijn. Maar in zijn geval heb ik toch een uitzondering gemaakt omdat ik aan hem hoorde dat
het voor hem en zijn kind heel erg belangrijk was die mogelijkheid een keer te bieden. Het is ook heel
erg goed gegaan, en het was inderdaad heel waardevol omdat het om een teenager ging wiens vader al
langer met verslaving en herstel te maken heeft, en zij nu zelf de kliniek in moest wegens gebruik. Hij
zei heel open hoe erg hij het vond dat hij dit niet heeft zien aankomen, en de dochter nam al haar eigen
verantwoordelijkheid en liet weten dat het natuurlijk niet de schuld van de vader is. Heel veel mensen
haalden er iets uit, met name ook het besef van hoe bewust deze teenager al was, terwijl zij zelf dat
bewustzijn op die leeftijd helemaal nog niet hadden – dat sterkte de tiener weer in haar herstel. Kortom
het verliep heel goed en iedereen was er blij mee, maar ik vraag me nu af hoe strikt jullie omgaan met
de regel dat er altijd alleen maar lotgenoten mogen deelnemen en geen relaties.” Iemand reageert: “Dat
bepaal ik als gespreksleider niet. Als zich zo’n situatie voordoet kan ik aan de groep vragen of zij
ermee akkoord willen en kunnen gaan dat er een keer een ‘buitenstaander’ aanwezig is, of dat nu een
relatie of hulpverlener is. Als dan iemand in de groep “Nee” zegt houdt het op, want het kan alleen als
de groep er unaniem mee instemt – zo niet dan hanteren we gewoon de gespreksregels. Laatst kwam er
ook een vrouw naar de groep die de eerste keer echt niet alleen durfde, wat ook zichtbaar was. Haar
man bleek naast haar te hebben plaatsgenomen, en dus hebben we voor het groepsgesprek begon aan
alle deelnemers gevraagd of het oké was dat hij er die avond bij was. Niemand had bezwaar, en
daardoor zag je meteen de spanning bij haar afnemen, en inmiddels is ze vaste deelnemer geworden
zonder dat haar man nog meekomt. Het was dus een cruciaal moment voor haar, en de groep heeft er
geen last van gehad, want die man luisterde heel serieus, en nam het groepsgesprek ook heel serieus.
Ze vertelde later dat ze de week ervoor naar een herstelgroep was gegaan die ze als zeer extreem en
dwangmatig, zweverig en sektarisch had ervaren, waardoor ze zich helemaal kapot was geschrokken,
en bijna de moed niet meer kon opbrengen nog een andere groep uit te proberen. Als ik trouwens van
tevoren had geweten dat hij was meegekomen, had ik het als gespreksleider wel wat anders aangepakt:
ik zou dan wat eerder naar de locatie zijn gegaan, de vader en dochter in een wachtruimte hebben laten
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plaatsnemen, dan wachten tot alle deelnemers van die avond in de groepsruimte zijn en dán de situatie
uitleggen en vragen aan de groep of die vader én dochter van hen die avond mogen meedoen. Ik zou
dat nooit van tevoren zelf bepalen.” De vrijwilliger uit Enkhuizen zegt: “Dat klopt, zo heb ik het ook
gedaan, ik vertelde het nu blijkbaar niet helemaal zoals het ging, ik heb het niet zelf vooraf besloten.”
De ander zegt: “Helder. Maar wat mij betreft zijn gespreksregels er voor ons en zijn wij er niet voor de
regels. Onze gespreksregels vormen de basis van hoe we werken en de gespreksleiders kunnen er altijd
gebruik van maken en naar verwijzen als ze daar behoefte aan hebben. Maar we bepalen samen, als
gehele groep, wanneer en hoe we uitzonderingen op de regels maken, omdat dit nodig is of goed voor
het herstel van de deelnemers, het functioneren van de groep en groepsgesprekken. Maar die
uitzonderingen moeten dan volgens mij ook wel weer uitzonderingen blijven, want als er elke week
buitenstaanders deelnemen, gaat het effect van dit lotgenotencontact alsnog verminderen.” “Helemaal
eens!”, reageert de vrijwilliger uit Enkhuizen. Iemand anders heeft nog een vraag: “Je spreekt over een
hechte groep, hebben nieuwe deelnemers geen last daarvan?” Het antwoord uit Enkhuizen luidt: “Nee,
mensen laten de eerste keer dat ze komen al weten dat ze het ervaren als een warm nest, en ze blijven
meestal ook komen, wat het bewijs is dat ze menen wat ze zeggen. Maar ik ben wel alert op het risico
dat iemand die van nature onzeker is niet het gevoel krijgt erbuiten te vallen juist omdat de sfeer zo
goed is en de groep zo hecht is. Maar om daarop te anticiperen vertel ik mensen die contact met me
opnemen altijd dat ik om 18:30 aanwezig ben, terwijl het groepsgesprek zelf pas om 19:30 begint –
dus als iemand er behoefte aan heeft kan die eerder komen en vast wennen aan mij en aan de ruimte,
en kunnen we vast wat praten: ik kan dan vragen wat iemand van de groep verwacht en uitleggen wat
wij doen en hoe wij werken. Daarna ziet een nieuweling dan de groep langzaam binnen druppelen,
waardoor hij/zij niet in één klap met de hele groep te maken krijgt maar er een soort natuurlijke
opbouw in zit.” De vraagsteller reageert: “Dat vind ik een hele goede manier!” De vrijwilliger uit
Enkhuizen vervolgt: “Enkhuizen is niet zo groot waardoor mensen zijn al gauw bang dat ze bekenden
tegenkomen. Dat kan gebeuren, maar ik maak duidelijk dat in wezen door het lotgenotencontact het
veilig is: je komt beiden niet voor niets naar de groep, dus hoezo zou de ander over jou gaan roddelen,
want dat betekent dat hij zelf moet vertellen dat hij ook naar de groep is geweest; hoezo dat dan? Dus
het argument dat ik wel eens hoor: “Ik ga er maar niet heen want straks komen er bekenden.”, vind ik
nergens op slaan en dat maak ik ook duidelijk aan wie het horen wil.”
Een andere aanwezige zegt: “Over het zoeken naar een vervanging voor jou als gespreksleider, wat
dus zal betekenen dat die ander het anders zal doen wil ik graag nog iets zeggen. Ik heb in de groep in
Amsterdam en ook in de online groep al meegemaakt dat er verschillende gespreksleiders zijn, maar
ze zijn tegelijkertijd ook altijd gewoon gelijkwaardige deelnemer aan het groepsgesprek, en feitelijk is
dat de belangrijkste rol, als het groepsgesprek tenminste zoals normaal gesproken vrijwel altijd, goed
en probleemloos verloopt, dus zonder verstoringen, waardoor de gespreksleider dus ook niet hoeft in
te grijpen. Ik vind het mooi en behulpzaam dat iemand die de ene week de rol van gespreksleider
vervult en de week erop weer ‘alleen maar’ deelnemer is. Daardoor voel ik meer dat het inderdaad een
geheel gelijkwaardige groep is, zonder een poppetje bovenop de piramide. Daardoor ben ik ook anders
gaan kijken in meer algemene zin, in het dagelijks leven en in mijn werk, naar hoe mensen een rol
invulling geven in een groep, en hoeveel verantwoordelijkheid ze daarbij bij de groep als geheel laten.
Er zijn bijvoorbeeld werkgevers die iemand als werknemer inhuren maar dan helemaal top down gaan
bepalen wat die werknemer moet gaan doen – in plaats van iemand de ruimte te geven op zijn/haar
eigen manier zijn werk te doen, zodat diegene zich kan ontwikkelen en ontplooien. De werkwijze in de
Buitenveldertgroepen maakt het voor mij toegankelijk zelf ook eens die rol te spelen als gespreksleider
en daarmee te oefenen, eens te ervaren hoe dat voor mij is en wat ik er eigenlijk van vind. Het maakt
het opnemen van die rol voor iedereen die dat wil en kan ook luchtiger.” Iemand anders vult aan: “Ja,
dat is mooi, het besef dat iedereen in de Buitenveldertgroep in wezen gelijkwaardig deelnemer is en de
functie van gespreksleider rond kan gaan onder de deelnemers. Ook al lukt dat lang niet altijd: het
hangt enorm af van de samenstelling van de groep, hoe lang die al bestaat, hoe stabiel deelnemers zijn,
of er een vaste kern is die er vrijwel wekelijks is waaronder zich mensen bevinden die gespreksleider
willen en kunnen zijn. Soms is het beter voor de hele groep en een rustig verloop van de gesprekken
wanneer langere tijd dezelfde persoon gespreksleider is. Kortom: ook dat is een dynamisch proces en
verschilt per groep, situatie en locatie. Ik zou er zelf overigens wel erg op letten dat niet de situatie
ontstaat dat de groep per definitie naar mij kijkt als gespreksleider en kartrekker, door ervoor te kiezen
ook als jij er wél bent iemand anders te vragen gespreksleider te zijn. Dan doorbreek je het patroon dat

155

jij per definitie altijd gespreksleider bent, én kun je observeren hoe iemand anders het doet en wat dat
doet met de groep, én je kunt zelf helemaal als gelijkwaardig deelnemer in de groep zijn. Zodat de
groep niet meer op jou kan projecteren dat je een soort uitzonderingspositie zou hebben omdat je ooit
de groep begon, en lange tijd gespreksleider was, en contactpersoon bent. Natuurlijk gaat het anders
als iemand anders gespreksleider is, en dan is het voor mij een goed moment om te ervaren of ik dat
los kan laten, en ermee kan zijn dát het anders gaat dan wanneer ik gespreksleider ben. Ook al kan dat
lastig zijn.” De vrijwilliger uit Enkhuizen lacht: “Haha, ja, dat is voor mij ook wel een leuke les ja.”
Weer iemand anders vult aan: “Wat ik heb geleerd is dat er wel altijd een vaste contactpersoon is van
de groep naar deelnemers, belangstellende, de stichting zelfhelp en de buitenwereld, en degene die de
sleutel heeft. Maar diegene vroeg standaard: “Wie wil er vanavond gespreksleider zijn?”, waardoor ik
altijd gelijkwaardigheid heb ervaren, ook al betekende zijn vraag echt helemaal niet dat er elke week
iemand anders gespreksleider was, of dat ik het toen al wilde zijn. Ik vond dat heel fijn, want wat ik
ook wel eens zie in groepen is dat er soort goeroe-idee ontstaat, dat één iemand het allemaal zou weten
en De Leiding heeft, dat kan misschien voor sommige mensen goed werken, maar het past niet in de
spirit van zelfhelp, zoals ik die begrijp en ervaar. Ik vraag dus ook elke week aan de groep wie er de
gesprekregels wil voorlezen en wie er gespreksleider wil zijn – want dat hoeft niet samen te gaan wat
mij betreft. Oefenen met het voorlezen van de gespreksregels voor de groep kan al een hele oefening
zijn iets voor de groep te doen. Laatst was iemand gespreksleider die het heel anders deed dan ik, en
dat was een goede oefening om dat helemaal te laten en te denken: “Vanavond is het niet aan mij, ik
ben deelnemer.”, ook al kan dat soms heel lastig zijn.” De vrijwilliger uit Enkhuizen zegt: “Ja, dat is
een mooi experiment, daar voel ik wel wat voor.” Iemand zegt: “Ik wil nog even kwijt dat het soms
ook heel anders kan gaan: iemand was langere tijd in een groep in Amsterdam gespreksleider, en dat
verliep altijd prima: niemand had ook maar enige behoefte daar verandering in te brengen. Tot er een
bezoeker kwam die op een gegeven aan gaf dat hij ook gespreksleider wilde zijn. De groep gaf hem
die ruimte, maar hij bakte er niks van, want de gehele groep was uitermate ontevreden over de manier
waarop hij dat deed. Dat werd hem ook duidelijk te kennen gegeven, maar daar luisterde hij niet naar.
Toen heeft de groep als geheel besloten dat ze de oude gespreksleider weer terug wilden, en dat hij dat
ook elke week zou zijn, zonder discussie. Daarop keerde de rust in de groep weer terug. Uiteindelijk
bleek dat dus de manier waarop het voor deze groep op dat moment beter werkte. Het is elke keer
anders. En het is voor ons als gespreksleiders elke keer de uitdaging te kijken wat er in de groep speelt
en wat goed werkt om de gelijkwaardigheid tot zijn recht te laten komen en waar mogelijk gedeelde
verantwoordelijkheid. Het is altijd weer maatwerk.” “Ja, maar dat maakt het ook mooi werk.”, besluit
de vrijwilliger van de groep Enkhuizen dit onderwerp. Iemand zegt: “Ik vind de tip vanuit Enkhuizen
wel goed: dat als mensen zich aanmelden dat je dan de ruimte biedt dat ze wat eerder kunnen komen,
want als jij er eerder bent, en iedereen komt binnendruppelen en gaat zich aan jou voorstellen, dan
voelt dat heel anders dan dat er ergens een groep zit die elkaar kent en jij komt als nieuwkomer binnen
waardoor je automatisch je een buitenbeentje kunt voelen. Mooi!” De vrijwilliger uit Enkhuizen zegt:
“Wat ik daarnaast doe is dat als er nieuwe bezoeker is ik de mensen zich kort laat voorstellen, zodat er
ook meteen wat verbinding ontstaat en de drempel verlaagd wordt.” Iemand zegt: “Ja, ik doe dat ook,
maar zeg dan, vooral tegen de nieuweling: “Je mag iets vertellen over jezelf, maar dat hoeft niet.”,
want soms is iemand daar nog helemaal niet aan toe, vindt het heel erg eng.” De vrijwilliger van de
groep Enkhuizen zegt: “Ja, dat doe ik ook. En ik geef wel de tip: probeer het eens drie keer, want elke
week is zowel de groepssamenstelling wat anders en het groepsgesprek heel anders, en het onderwerp
ook. Ik zeg wel eens voor de grap tegen bezoekers waarvan ik voel dat ze twijfelen: “Als je nou de
volgende week weer komt, hoef je maar zeven dagen nuchter te blijven, dat is beter te overzien dan het
grootse ongrijpbare “nooit meer”. Er schiet me nog iets te binnen: als iemand naar de groep komt die
nog in gebruik zit, en (nog) niet van plan is om er hulpverlening bij te halen, maar wél wat aan de
problemen wil doen, dan laat ik die gewoon toe. Hoe gaan jullie daarmee om?” Iemand reageert: “Als
iemand de intentie heeft te veranderen dan is hij welkom, mits de dag van de bijeenkomst niet onder
invloed. Als ik het gevoel heb dat iemand naast de groepsgesprekken ook baat zou kunnen hebben bij
hulpverlening, vertel ik mijn eigen positieve ervaringen met hulpverlening en misschien wordt op die
manier de drempel naar hulpverlening verlaagd.” “Ja, precies, zo doe ik dat ook, dus jullie laten zo
iemand ook gewoon toe in de groep.”, besluit de vrijwilliger van de Buitenveldertgroep Enkhuizen.
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Activiteitenverslag 2021 Buitenveldertgroep Leeuwarden
Zoals eerde gemeld in het verslag over 2020 kreeg de nieuwe vrijwilliger van de Buitenveldertgroep
Leeuwarden een paar maanden nadat hij het stokje van zijn voorganger had overgenomen eind 2019,
in 2020 en helaas ook in 2021 meteen al volop te maken met de grote uitdagingen door corona en alle
maatregelen die daarop volgden en bleven volgen in 2021. Geluk bij een ongeluk voor de zelfhelp in
Leeuwarden is dat deze nieuwe vrijwilliger heel 2019 al nauw samenwerkte met degene die daar al
jaren actief was en hij dus meteen diens honneurs kon waarnemen nadat de eerste vrijwilliger ernstig
ziek werd. De nieuwe vrijwilliger heeft dat ook heel 2021, ondanks alles, met groot plezier gedaan. Hij
heeft steeds contact gehouden met deelnemers en nieuwe belangstellenden door telefoongesprekken en
appcontacten. In de groep Leeuwarden hebben bezoekers aangegeven vooral behoefte te hebben aan
telefonisch contact, zowel onderling als met de gespreksleider in perioden dat fysieke bijeenkomsten
niet mogelijk zijn. Ook is en blijft de vrijwilliger steeds proactief in goed overleg met VNN over de
mogelijkheden van fysieke groepsgesprekken op de locatie. Maar gelukkig is er dus het telefonisch en
appcontact met de deelnemers en tussen hen onderling. Dat helpt zeker ook om positief te blijven. Zo
blijft de vrijwilliger ook de mogelijkheid weer voorlichting te geven in de kliniek Bolsterburen van
VNN in Heerenveen warm houden door hen daarover regelmatig te benaderen. Zo schreef hij de
contactpersoon daarover: “Beste A, Namens de Buitenveldert Zelfhelpgroep Leeuwarden, in overleg
met het Dagelijks Bestuur van Stichting Zelfhelp Nederland, vraag ik uw aandacht voor het volgende:
-Sinds september 2019 ben ik contactpersoon voor de Buitenveldertgroep Leeuwarden.
-Toen de kliniek van VNN nog in Leeuwarden gehuisvest was, waren voorlichtingen over de
werkwijze van de Buitenveldertgroepen een aantal jaren vast onderdeel van het behandelprogramma.
-Na de verhuizing van de kliniek naar Heerenveen heeft een andere contactpersoon van een andere
Buitenveldertgroep enige tijd deze voorlichting gegeven in kliniek Bolsterburen, zodat hier ook een
zelfstandige Buitenveldert-werkgroep in Heerenveen van start zou kunnen gaan. Vanwege studie
moest hij echter op een gegeven moment afhaken.
-Inmiddels was er al van gedachten gewisseld over de vraag of de vrijwilliger van de groep in
Leeuwarden deze taak op zich kon nemen.
-De vorige vrijwilliger zou samen met uw collega een afspraak maken voor een introductie in de
kliniek in Heerenveen. Vanwege plotselinge ziekte heeft deze kennismaking niet plaats gehad.
-Nu wordt er momenteel, mede door corona geen voorlichting over de Buitenveldert zelfhelpgroepen
gegeven, en is er ook geen werkgroep in Heerenveen. Het bestuur van Stichting Zelfhelp Nederland
vindt het heel belangrijk dat deze vorm van zelfhulp, naast de professionele hulpverlening door VNN,
blijft bestaan. Door de verhuizing van de kliniek weet een deel van uw cliënten nu niet de weg te
vinden naar de bestaande Buitenveldertgroepen in Leeuwarden en Drachten, hoewel er gelukkig wel
door behandelaren informatie over wordt verstrekt. Ik ben bereid de functie van contactpersoon van de
werkgroep Leeuwarden te vervullen, en daarbij tevens de voorlichting over Buitenveldert zelfhelp in
de kliniek Bolsterburen te verzorgen. Graag zou ik hierover met u een afspraak maken, in de hoop dat
dit ondanks corona mogelijk is, of na corona mogelijk wordt. Gelijk met het verzenden van deze mail,
stuur ik afschriften hiervan aan uw collega, en aan de voorzitter en penningmeester van de Stichting
Zelfhelp Nederland. In de bijlage vindt u enkele relevante passages uit het Activiteitenoverzicht 2019.
Met vriendelijke groeten, B.” De reactie van A luidde: “Dag B, Wat leuk om weer wat van je te
horen. Hoe gaat het? Geweldig dat je je zo inzet voor de Buitenveldertgroep. Ik heb deze mail van C
doorgestuurd gekregen, ik weet niet of één van mijn collega’s al gereageerd heeft maar de mail was
voor mij even naar de achtergrond verdwenen door deze hectische Corona tijd. Donderdag hebben we,
na lange tijd, weer een overleg met alle collega’s. Ik zal dan inventariseren of, wanneer en op welke
afdeling er weer ruimte is voor een voorlichting van de Buitenveldertgroep in het programma van één
of meerder afdelingen van de kliniek. Natuurlijk helaas wel rekening houdende met de meest recente
ontwikkelingen rondom het virus, die ons maar bezig blijven houden, zeker in de kliniek. Ik zal het
z.s.m. aan je terugkoppelen. Groeten, A.” Even later volgt een teleurstellend bericht, zoals we die in
coronajaren 2020 en 2021 helaas wel vaker hebben moeten verwerken (wat ons er niet van weerhoudt
steeds opnieuw in contact te gaan over dit soort aangelegenheden): “Hallo B, Vorige week heb ik zoals
beloofd de zelfhelp onder de aandacht gebracht in ons centraal werkoverleg. Op dit moment zitten de
programma’s erg vol en is er door corona geen ruimte om er voorlichtingen aan toe te voegen (we
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hebben recent de voorlichtingen van een andere zelfhulpgroep helaas ook gestopt). Mochten we meer
ruimte krijgen dan hoor je het. Vriendelijke groet, A.” De situatie door corona is uiteraard ook voor de
Buitenveldertgroep Leeuwarden beperkend, maar als alles eindelijk weer een beetje normaal wordt, en
er ook geen ziekenhuisbeleid meer in klinieken van kracht is, gaat de vrijwilliger zijn best doen om via
voorlichtingen en contacten met hulpverleners in ambulante verslavingszorg, sociale wijkteams en
dergelijke weer meer naamsbekendheid aan zelfhelp in Leeuwarden en omstreken te geven. Hij heeft
dus contact met een medewerker van VNN, dat natuurlijk echter geen risico neemt met betrekking tot
corona en daardoor voor nog maar weinig activiteiten ‘van buiten’ open staat. Maar de vrijwilliger
blijft hen steeds benaderen over wat er wél mogelijk is en per wanneer. Dat heeft nadrukkelijk de
aandacht van VNN die graag haar cliënten zo spoedig mogelijk dit aanbod weer wil kunnen aanreiken
in samenwerking met de Buitenveldertgroep Leeuwarden. In de Polikliniek aan de Trambaan worden
folders over zelfhelp gegeven aan cliënten, en ligt informatiemateriaal in het folderrek, en op die wijze
worden cliënten ook in de kliniek aan de Kastanjelaan geïnformeerd over de Buitenveldertgroepen in
Friesland, zo lang voorlichtingen ter plekke nog niet mogelijk zijn door het ziekenhuisbeleid rondom
corona, zoals veel klinieken in de verslavingszorg ook in 2022 nog hanteren. Ter illustratie van de
goede samenwerking tussen VNN en de Buitenveldertgroepen en de historie daarvan hier nog een
gedeelte uit eerdere verslagen: Juni 2019 komen twee vrijwilligers van de Buitenveldertgroep
Leeuwarden naar een overleg van alle Buitenveldertgroepen in Amsterdam. Daar meldt de vrijwilliger
A, die al vele jaren voor de groep Leeuwarden werkt: “Omdat ik allerlei fysieke kwalen heb ben ik erg
blij dat B er vandaag bij is en hij mij ondersteunt bij de groep en wat daaromheen speelt. We hebben
momenteel een kern van 6-10 vaste bezoekers en daaromheen nieuwe bezoekers die soms wat korter
blijven langskomen dan anderen, en ook wat minder frequente bezoekers. We merken nog steeds dat
de kliniek van VVN is verhuisd van Leeuwarden naar Heerenveen voor wat betreft het directe contact
met de cliënten van de kliniek. We richten ons daardoor wel op een bredere doelgroep via bijvoorbeeld
de sociale wijkteams. Daar heb ik folders neer gelegd en we willen samen alle 14 wijkteams in
Leeuwarden bezoeken om zelfhelp in beeld te brengen. Ook bij mijn huisarts liggen folders. Ik heb
zelf ook na 20 jaar nog heel veel aan de groep maar ik ben blij dat ik hier met iemand ben die ook van
aanpakken weet en met wie ik goed overweg kan zodat we samen deze dingen kunnen doen. Ik zie
mezelf eerlijk gezegd als echte ‘Buitenveldertman’: ik ken de groep al 20 jaar en heb alle ups en
downs die zo’n groep kent mee gemaakt. Ook qua bezoekersaantallen. We zaten er wel met 25 maar
ook wel eens met twee. Ik wil in de advertenties in lokale media ook het inloopspreekuur opnemen.
Daar komen toch regelmatig mensen langs. Wat me nog altijd blijft opvallen is dat mensen die héél
enthousiast zijn en beloven dat ze écht metéén langs zullen komen bij de eerstvolgende bijeenkomst,
meestal juist niét komen, terwijl mensen die rustiger reageren juist wél komen. Dat impulsieve en
overmatig positieve gedrag is vaak een oorzaak en/of gevolg van de verslavingsperiode en dat is niet
zomaar uitgewerkt, blijkt. Dat vind ik ook het fijne aan onze zelfhelpgroep: dat er rust heerst en geen
hevig enthousiast gedoe met applaus en zo. Eerlijk gezegd had ik na een hele heftige en langdurige
verslavingsperiode nooit gedacht dat ik ooit nog eens zou kunnen zeggen dat ik nu al ruim 20 jaar een
nuchter en stabiel leven leidt. Ik heb destijds heel veel klinische opnamen gehad, maar om gestopt te
blíjven heb ik toch het meest aan de Buitenveldertgroep gehad. Terwijl ik dat bij de eerste bezoeken
aan die groep totaal niet dacht. Ik vond bijvoorbeeld de regel dat je niet in discussie gaat met elkaar
heel erg lastig, want ik mag graag discussiëren. Maar ik heb aan die gespreksregel juist zó veel gehad.
Ik dácht dat ik altijd zo goed luisterde en anderen helemaal liet uitspreken, maar toen ik de
gespreksregels van de zelfhelp in de groep moest toepassen ontdekte ik dat daar best nog wat aan
mankeerde en dat ik kon leren véél beter te luisteren en anderen écht helemaal uit te laten praten. Ik
heb door de ervaringen in de groep met gebruikmaking van de gespreksregels heel veel geleerd waar
ik ook in mijn privéleven veel aan heb gehad en nog steeds heb. En dat zie ik ook bij andere bezoekers
van de groep.” Tip van een andere deelnemer aan dit overleg voor wat betreft contact met de sociaal
wijkteams: “In Hoogeveen hebben ze het na vele maanden communiceren uiteindelijk voor elkaar
gekregen om bij elk sociaal wijkteam aan vrijwel alle medewerkers (tijdens een lunchbijeenkomst of
klinische les of iets dergelijks) een korte presentatie over zelfhelp te mogen geven. Na een hoop gedoe
met het afstemmen van alle agenda’s van alle betrokkenen uiteraard.” De andere vrijwilliger van de
groep Leeuwarden reageert: “Ik heb al contact met het sociaal wijkteam in mijn eigen wijk en deze tip
neem ik mee.” De eerste vrijwilliger zegt: “In Leeuwarden hebben we één hoofdteam. Daar kunnen we
misschien alle mensen bij elkaar krijgen. Het lijkt mij trouwens echt een veel beter idee om de
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voorlichtingen in de kliniek in Heerenveen vanuit Leeuwarden te gaan doen omdat de meeste mensen
uit Leeuwarden en omgeving, en uit heel Friesland, naar de kliniek in Heerenveen verwezen zullen
worden. Ik heb contact opgenomen met onze contactpersoon bij VNN Leeuwarden. Hij wil met mij
een keer naar Heerenveen zodat ik daar kennis kan maken. De voorlichting over zelfhelp was altijd
een vast onderdeel van het programma en dat hopen we in deze nieuwe situatie ook weer te gaan
bewerkstelligen, maar dat zal nog wel wat voeten in de aarde hebben. Ik vind het zeker belangrijk om
ook in Heerenveen goed contact met VNN op te bouwen.” B: “Na mijn laatste crash met alcohol twee
jaar geleden zat ik eerst in de kliniek in Heerenveen en daarna deeltijdbehandeling in Leeuwarden.
Daarna wilde ik een écht nieuw begin maken en heb me aangemeld bij de Buitenveldertgroep
Leeuwarden. Daar heb ik het naar mijn zin en ik wil deze groep ondersteunen door mijn schouders
eronder te zetten en A waar mogelijk te helpen. Ik heb ook contacten in het verenigingsleven en de
kerkenraad die misschien ook nog van pas komen naast de contacten met de sociale wijkteams die we
willen gaan uitbreiden.” Een ander reageert: “Wat fijn dat jullie het nu samen kunnen doen en A er
niet meer alleen voor staat gezien de fysieke medische problemen waar hij mee te maken heeft.” Op
dat moment konden we nog niet weten hoe essentieel deze samenwerking van deze twee vrijwilligers
van de Buitenveldertgroep Leeuwarden zou worden, wat later in 2019. In november, bij een volgend
overleg, kwam de tweede vrijwilliger namelijk noodgedwongen alleen, en moest ons vertellen: “ Ik
wil graag beginnen met een positief bericht want ik heb helaas ook veel vervelends te melden. We
hebben een uitstekend contact en goede verhouding met VNN. Met name met de deeltijd behandeling
in Leeuwarden die daar nog wél is. Hier zitten mensen drie dagen per week in behandeling en de
andere vier dagen zijn ze naar thuis. Dat is een duidelijke doelgroep voor de Buitenveldertgroep
Leeuwarden. Als mensen op een gegeven moment weer helemaal naar huis gaan vanuit deze setting
kunnen ze in een gat vallen. Want tijdens de behandeling heb je vanzelf mensen om je heen maar als je
weer alleen thuis bent kan dat flink tegenvallen. Dan zijn veel mensen blij en er zeker bij gebaat
wanneer ze een avond per week naar de Buitenveldertgroep kunnen. Tot zover het goede begin. Maar
een heel naar bericht is dat de eerste vrijwilliger, al jaren contactpersoon van de groep en voorlichter,
zeer kort geleden heel plotseling is opgenomen in het ziekenhuis en daar ligt hij nu nog, wegens een
hersenbloeding die hij eind september heeft gehad. Het gaat nog niet goed met hem. Hij is gelukkig
gevonden door thuiszorg; die zag meteen dat hij een hersenbloeding had gehad en schakelde het
ziekenhuis in. Helaas is hij daar echter tot overmaat van ramp uit zijn bed gevallen; het was echt pech
op pech. Na twee weken ziekenhuis gaat hij als het goed is naar een revalidatiecentrum waar hij meer
looptherapie en logopedie zal krijgen. Daarnaast was hij al zwaar visueel gehandicapt en heeft
diabetes. Hij is door deze hele ellende begrijpelijkerwijs nu even flink depressief. Hij heeft gelukkig
op tijd gezorgd voor vervanging (dat ben ik). Ik ben erg bezorgd over hoe het met hem gaat en heb
heel erg met hem te doen. We weten nog niet hoe het verder moet na het revalidatiecentrum, waar hij
op den duur toch weg zal moeten. Hij is bang dat alles zal verdwijnen qua fysieke bewegingsvrijheid
en dat hij dan het vrijwilligerswerk voor de groep niet meer zal kunnen doen. Daar ziet hij erg
tegenop. Vooral omdat hij verder nog helemaal helder is. Hij toonde zich de laatste keer erg dankbaar
dat ik hem zo trouw bezoek en dat ik hem nu vervang in de Buitenveldertgroep Leeuwarden. Dinsdag
ga ik weer naar hem toe en neem dan namens jullie graag deze kaart voor hem mee waar jullie
allemaal iets op kunnen schrijven. Ik hoop toch nog op een sterk herstel van deze hersenbloeding. Al
heel veel jaren is deze man clean en ook al heel veel jaren vrijwilliger van de Buitenveldertgroep
Leeuwarden. Het valt niet mee als er dan zoiets als dit gebeurt, ook al kan iederéén zoiets als dit helaas
overkomen. Hoewel het natuurlijk zeer gevoelig ligt heb ik afgelopen dinsdag tijdens het
ziekenhuisbezoek tóch moeten benoemen dat er een ander mobiel telefoonnummer op de website bij
moet komen voor mensen die de groep direct willen bereiken in plaats van alleen via het gratis
landelijk telefoonnummer. Het is moeilijk voor de vrijwilliger sinds jaar en dag om onder deze nare
omstandigheden noodgedwongen iets te moeten loslaten, maar dat is écht nodig nu. Ik heb daarom dus
tóch voorgesteld dat ik hier in deze vergadering zou opperen dat mijn telefoonnummer ook op de
website komt te staan. Dat vond ik een lastig moment maar wel nodig.” Een ander: “Goed en moedig
dat je dit bent aangegaan ook al is dat niet gemakkelijk.” B: “Gelukkig ging het iets beter met hem, dat
vond ik prettig om te zien: zijn ene been deed het weer iets beter, zijn mond leek iets minder scheef te
hangen en hij had een iets prettiger kamer gekregen. En hij vond zelf ook dat hij iets beter kon praten –
dat viel mij ook op want ik kon hem weer iets beter verstaan dan eerder. Dat zijn licht positieve dingen
alhoewel hij ook, terecht, opmerkte dat het zo’n uitzichtloze situatie is na de hersenbloeding. Ik bracht
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daar tegenin, hoezeer het me ook echt wel raakte, dat als we er vanuit gaan dat hij niet meer terugkomt
en daarom dan nu de toko zelfhelp in Leeuwarden maar sluiten, dat dát toch echt niet de bedoeling kan
zijn, ook niet van hem zelf. Daar was hij het wel mee eens en gaf aan dat ik mijn nummer ook op de
site kan laten zetten. Daarom wil ik mijn telefoonnummer beschikbaar stellen voor op de site.” Een
ander zegt: “Denk er even over na welk nummer je op de site wilt hebben: als je jouw vaste lijn erop
zet heb je kans dat mensen met minder positieve bedoelingen je achternaam en huisadres kunnen
vinden via Google, en als je een mobiel nummer hebt dat je voor andere werkzaamheden ook ergens
op internet hebt staan met je naam en functie erbij loop je ook de kans dat de anonimiteit niet voor je
is gewaarborgd. Dat is belangrijk om te weten. Je kunt ook voor dit vrijwilligerswerk een apart prepaid
06-nummer aanschaffen dat dus niet is gelinkt aan jouw naam, zodat je 100% zeker weet anoniem op
de website te staan. Laat de informatie maar even bezinken en neem dan een beslissing. We hebben
heel erg weinig te maken met negatieve bedoelingen van de bezoekers van onze website en groepen,
maar een enkele keer gebeurt dat wel en dat is naar genoeg om het te voorkomen, net zoals gezeur van
mensen die niks beters te doen hebben dan via internet een nummer opzoeken en dat dan op te bellen
om onzin uit te kramen – wat overigens ook maar zelden gebeurt. Bij het 0800-nummer gebeurt dat
vaker, omdat het gratis is, maar degene die daarachter zit kan dat niks schelen; dat verschilt natuurlijk
ook erg per persoon. Voordeel van de opmaak van de site is dat 06-nummers van de contactpersonen
niet op de homepage staan, dus iemand moet wel een beetje moeite doen om het specifieke nummer
van een contactpersoon te vinden: niet zomaar via Google op de homepage. R: “Oké dan wil ik
waarschijnlijk liefst met mijn 06 op de website staan. Eens per 2 weken ben ik, nu A dat niet meer
kan, aanwezig op het inloopspreekuur bij VNN op vrijdagen van 15-16 uur, maar dat mag van mij wel
wat beter bezocht worden. Ik ga elke dinsdag naar de groep, ben er om 19:15 uur (het groepsgesprek
begint om 19:30 uur), en maak dan even een babbel met de mensen achter de receptie – een van de
vele manieren om in beeld te blijven bij VNN. Dat zijn hele fijne gesprekken en de mensen van VNN
leven erg met ons mee gezien de huidige situatie. Er moet echt iets gebeuren want A had heel veel
plannen die ik nu moet oppakken: we zouden naar Heerenveen om te praten met C over
mogelijkheden de voorlichtingen over zelfhelp daar vanuit de Buitenveldertgroep Leeuwarden. Ook
wil ik voorlichtingen gaan geven bij VNN Leeuwarden zelf voor zover dat in de huidige ambulante
situatie mogelijk is. Als er een nieuwe bezoeker naar de groep komt vraag ik hoe die persoon onze
groep heeft gevonden; dat is vaak via de website. Ik vind het persoonlijk belangrijk dat in Leeuwarden
de Buitenveldertgroep blijft bestaan ondanks de huidige, hopelijk tijdelijke, lastige situatie aangaande
de oorspronkelijke contactpersoon en gespreksleider. Ik wil ook mijn sociale netwerk hiervoor
gebruiken, VNN, maar ook het buurtverenigingswerk waar ik actief in ben, het sociaal wijkpanel en
geloofsgemeenschappen. Misschien kan A later, als hij voldoende herstelt, weer aanschuiven bij
dingen die ik nu ga doen. Maar het zou echt zonde zijn als er een tijdje te weinig extra gebeurt rondom
de zelfhelp in Leeuwarden behalve natuurlijk de wekelijkse Buitenveldertgroep Leeuwarden zelf en de
inloopspreekuren die gelukkig nooit zijn onderbroken in beschikbaarheid. A gaf trouwens aan dat hij
heel erg blij is dat ik hem iedere week bezoek en dat ik ook bereid ben het vrijwilligerswerk voor
zelfhelp van hem over te nemen, hoe pijnlijk het ook voor hem is dat hij dat nu in ieder geval tijdelijk
niet meer kan doen – het werk dat hij al zo ontzettend veel jaren zo trouw en met zoveel plezier, inzet
en inzicht heeft gedaan, want hij heeft héél veel ervaring met verslaving destijds, maar óók met
behandeling en herstel, én met de Buitenveldertgroep Leeuwarden. Ik ben zelf ook blij dat ik dit kan
en mag doen. Tot slot wil ik graag nog melden dat ik hartstikke blij ben dat ik hier vandaag ben
geweest – het was vroeg opstaan om hier op tijd te zijn vanuit Leeuwarden, maar ik heb het er voor
over. En ik vind de sfeer hier écht warm en dat doet mij goed.” En andere aanwezige reageert: “Fijn
om te horen – dank je!” De vrijwilligers van de Buitenveldertgroep Leeuwarden weten dat je veel
moet blijven investeren in contacten om een groep draaiende te houden. Er is veel doorstroming van
deelnemers aan groepsgesprekken. Gelukkig vaak door een positief verloop van het herstel maar in
sommige gevallen helaas ook door terugval of doordat mensen vertrekken met onbekende
bestemming. Er is dus steeds nieuwe instroom nodig om een Buitenveldertgroep ‘levend’ te houden en
daarmee aantrekkelijk en inspirerend voor trouwe maar vooral ook voor nieuwe bezoekers. Ook een
relatief korte deelname aan de groepsgesprekken kan een bijdrage leveren aan besef van herstel en
bewustwording van verslavingsgevoeligheid.
Groepslid en vrijwilliger A. is ruim twaalf jaar actief geweest in Stichting Aanzet waarvan acht jaar als
bestuurslid. Hij promootte zelfhelp bij Wijkteam Noord en bij andere wijkteams, heeft folders en een
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poster van het spreekuur mogen neer leggen bij zijn huisarts die ook arts is bij De Terp en dus bekend
met verslaving. Bij het Steunpunt Thuiszorg zijn ook folders bezorgd. Een aantal trouwe bezoekers
van de Buitenveldertgroep Leeuwarden is ook in 2019 dermate goed hersteld dat ze werk hebben
gevonden en allerlei andere bezigheden hebben waardoor ze minder tijd hebben voor de groep. Het is
natuurlijk eigenlijk juist een succes van de groep dat het na een aantal jaren zo goed gaat met deze
mensen. Maar het is wel eens lastig voor de groep zelf: bij succes stromen mensen vaak door naar
andere activiteiten ook al bezoeken ze de groep vaak nog wel regelmatig voor onderhoud van eigen
alertheid op de verslavingsgevoeligheid. Maar zij hebben geen tijd meer om zich als vrijwilliger voor
de groep in te (blijven) zetten. Mensen blijven overigens ook welkom in de groep na een uitglijder of
terugval maar moeten nuchter in de groep komen, anders heeft het groepsgesprek geen zin; niet voor
die persoon zelf, maar ook niet voor de groep. We zitten allemaal in de groep met de intentie clean en
nuchter te zijn. Dat staat ook duidelijk in de gespreksregels: in welke fase van worstelen of herstel je
ook verkeert, je moet de intentie hebben je te bevrijden van dwangmatig gedrag. In de praktijk is soms
alertheid hierop van de gespreksleider en groep van groot belang.
Als gespreksleider ben je geen groepsverantwoordelijke of verantwoordelijk voor iemand die de groep
verstoort: het is de bedoeling dat de hele groep verantwoordelijk is voor zichzelf. Het gaat er altijd om
wat de intenties zijn en op welke wijze iemand deel neemt aan de groep en het groepsgesprek. Er zijn
ook mensen die de groep een beetje proberen uit te dagen, een soort ‘spelletje’ te spelen met anderen
maar natuurlijk vooral met zichzelf, door bepaalde opmerkingen. Maar alle bezoekers van de groep
moeten het groepsgesprek, het herstel, en bevrijding van dwangmatigheid serieus nemen. Anders
kunnen ze beter weg blijven. Het gaat in de groepsgesprekken over de voordelen van het droog en
clean zijn op langere termijn. Want in het begin is het niet-gebruiken zwaar, vaak moeilijk en helemaal
niet leuk. Maar op de langere termijn heb je er heel veel voordeel van.
De Buitenveldertgroep Leeuwarden heeft, zoals ook andere groepen dat wel hebben, een
voorstelrondje ingevoerd voor wanneer er nieuwe bezoekers komen. Maar doordat sommige mensen
een erg uitgebreid verhaal gingen houden liep dat soms nogal uit qua tijd. De avond moet natuurlijk
niet té lang worden en het groepsgesprek moet helder blijven qua structuur en inhoud en zoveel
mogelijk gericht op het ingebrachte gespreksonderwerp van die avond. De groep heeft daarom
besloten zich te beperken tot een kort en bondig voorstellen van alle aanwezigen als er nieuwe mensen
komen. Dat beleid is blijvend door gezet omdat het goed blijkt te werken.
In Buitenveldertgroep Leeuwarden is het de gewoonte het gespreksleiderschap steeds te laten rouleren.
Dat bevordert de gelijkwaardigheid van alle deelnemers en voorkomt dat iemand een speciale rol gaat
spelen tijdens en rondom het groepsgesprek. Buitenveldertgroepen in het hele land ontwikkelen zich
door hun autonomie allemaal op hun eigen wijze. Ook dit maakt deel uit van de zelfredzaamheid en
eigen regie van de bezoekers van de groepen en de groepen als geheel. Maar wegens veiligheid en
specifiek karakter van de groepen vindt alles plaats binnen de duidelijke grenzen van de
gespreksregels van zelfhelp, die telkens weer noodzakelijk blijken om de orde en rust te bewaren die
nodig is om goed en helder te kunnen spreken en luisteren. Zo ontstaat en blijft er balans in de groep
en wordt de innerlijke balans van de bezoekers bevorderd waardoor ze de ruimte krijgen een
realistischer zelfbeeld te ontwikkelen.

Activiteitenverslag 2021 Buitenveldertgroep Leiden
Tijdens een online intervisie van Buitenveldertgroepen uit heel Nederland vertelt de vrijwilliger van de
Buitenveldertgroep Leiden: “Ik zit heel goed te luisteren en mee te schrijven, want ik hoor heel veel
dingen waar ik wel wat mee kan, en ik vind het interessant.
Wat betreft de Buitenveldertgroep Leiden: Begin 2020 heb ik van een vrijwilliger die ging reizen en
daarna verhuizen de rol van gespreksleider en contactpersoon van de groep in Leiden overgenomen.
Net toen ik een beetje mijn draai begon te vinden barstte corona los. We zijn toen heel snel overgegaan
naar groepsgesprekken via Skype en later Zoom, maar dat is toch anders dan op locatie, waar je elkaar
echt in de ogen kunt kijken, en elkaar ook non verbaal veel beter kunt ervaren. In de periode dat het
weer het toeliet zijn we ook wel ergens in de buitenlucht bij elkaar gekomen als groep, maar dat blijft
toch een beetje behelpen, want voor een groepsgesprek heb je privacy en rust nodig. Een openbare
locatie kan dat niet bieden zoals een binnenruimte met alle afleiding die je buiten kunt hebben. We
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hadden in Leiden ook nog met iets anders dan de coronapandemie te maken: we zaten in een pand van
Brijder, maar zij gingen verhuizen naar een ander gebouw, dat echter, ook weer door corona, later dan
gepland werd opgeleverd, waardoor we een tijdje op weer een andere locatie hebben gezeten.
Pas sinds september 2021 zitten we nu op onze nieuwe vaste plek bij Brijder, waar we heel blij mee
zijn. Dat geeft toch meteen wel veel meer rust in de groep: het is voor deelnemers vaak al spannend
genoeg, zeker in het begin van je herstel, naar de groepsgesprekken te gaan en zich daar te uiten over
kwetsbaarheden, herstel, vallen en opstaan, over je kracht en groei. Als daar dan nog wisselingen van
locaties bijkomen, naast corona, dan doet dat wat met een aantal van onze bezoekers, die dan echt hun
vertrouwde plek en omgeving tijdens de bijeenkomsten erg kunnen missen. Door alle wisselingen van
locaties en de lockdowns, waardoor we weer online of naar de buitenlucht moesten ontwijken, had ik
op een gegeven moment het gevoel dat ik meer bezig was met dat soort zaken en met het bij elkaar
houden van de groep, dan dat ik gewoon elke week als gespreksleider het groepsgesprek kon houden.
Ik merkte ook dat ik een beetje krampachtig werd door de situatie. Het was een leerproces het allemaal
een beetje los te laten, wat me uiteindelijk wel gelukt is. Want controle heb je nu eenmaal niet over
sommige dingen, zoals de pandemie, het wegvallen van een locatie.
En ondanks dat alles is de kern van de groep intact gebleven en vormde dus ook steeds weer een goede
basis voor de groepsgesprekken en voor nieuwkomers. Die vaste kern bestaat nu uit ongeveer 10
mensen. Zo heel veel meer mensen kunnen er, door de huidige anderhalve meterregel wegens corona,
momenteel ook nog niet in de groepsruimte. Overigens vind ik het ook belangrijk dat de groepsgrootte
zo is dat iedereen de ruimte heeft zijn verhaal te doen, zonder dat ik ze als gespreksleider moet zeggen
dat hun tijd beperkt is. Tijdens de online periode had ik de indruk dat een aantal nieuwelingen die
deelnamen aan het groepsgesprek zich toch wat moeilijker echt onderdeel van de groep konden gaan
voelen dan offline. Nu we weer op locatie bijeenkomen gaat dat veel beter, waardoor naar mijn gevoel
nieuwkomers eerder de neiging hebben langer te komen. En de mensen die toch regelmatig, of af en
toe, liever aan de online groepsgesprekken willen deelnemen kunnen daarvoor terecht via de website:
er is immers nu ook elke week een online groepsgesprek, georganiseerd door vrijwilligers uit andere
Buitenveldertgroepen. De laatste periode zijn er weer vier nieuwe deelnemers bij gekomen die ook
echt regelmatig blijven langskomen en zeggen dat ze veel aan de groepsgesprekken en aan het contact
met lotgenoten te hebben voor hun herstel en het voorkomen van uitglijders/terugval.
De groepsgesprekken gaan altijd flink de diepte in, en alle deelnemers maken ook echt deel uit van het
gesprek. Zonder dat ik de groep eigenlijk heel strikt altijd aan de gespreksregels hoef te houden. We
voeren geen discussies, maar als iemand is uitgepraat kunnen mensen wel iets vragen aan die persoon,
of ingaan op iemands verhaal, waardoor er wel eens een gesprek kan ontstaan, maar zonder dat het een
discussie wordt, of leidt tot kritiek of advies. Ik ga daar dus eigenlijk vrij losjes mee om, en dat is ook
de behoefte van alle deelnemers. Ik lees de gespreksregels wel voor als er nieuwe bezoekers zijn of ik
vraag iemand anders dat te doen. Ik vind het goed nu te weten dat de cursief gedrukte gespreksregels
facultatief zijn, want die las ik gewoon voor. Ik heb ze wel altijd bij me, voor het geval deelnemers
toch te veel op elkaar gaan reageren, of er advies gegeven wordt. Dan stuur ik het wel een bij, maar dat
gaat altijd vrij moeiteloos. Ik let heel erg erop dat ik mezelf steeds blijf opstellen als groepsgenoot en
niet als leider, goeroe of hulpverlener. En als ik een keer verhinderd ben nemen mensen die al langere
tijd de groep bezoeken de rol van gespreksleider vanzelf op zich, zonder dat dit een probleem oplevert.
Ook als ik er wél ben merk ik dat andere deelnemers ook op hun manier hun bijdrage leveren aan het
onder controle houden van het groepsgesprek, en dat ze er samen voor zorgen dat het in de geest van
de gespreksregels verloopt, dus in alle rust, veilig, gelijkwaardig en herstelgericht. Ik kan trouwens
ook eerlijk zeggen in de groep dat er ook voor mij altijd nog momenten zijn dat de drank ook aan mij
trekt, ook al ben ik al acht jaar nuchter: er blijven momenten dat het toch nog even speelt, ook al is dat
niet vaak meer en niet heftig. Ik deel ook eerlijk dat het leven veel beter is zónder dan met drank, maar
dat dit niet betekent dat het nuchtere leven altijd makkelijk en fijn is.
Er was een keer een bezoeker die zei dat hij die dag wat gebruikt had, maar toch graag naar de groep
wilde komen. Hij kwam dat van tevoren aan mij melden. Ik heb dat toen met de groep besproken en
iedereen vond het oké dat hij toch kwam, omdat hij écht wilde stoppen, maar het lukte hem nog niet.
We hebben ook wel eens een nieuweling meegemaakt die nog helemaal aan het afkicken was, en best
onrustig kon zijn in het begin, maar niet in die mate dat hij het groepsgesprek verstoorde. Hij is wel
wekelijks blijven komen, en zo door die periode heen gekomen, en hij is nu clean en veel rustiger.
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Er was op een gegeven moment echter ook iemand die vertelde dat hij vier dagen per week nog wel
een aantal halve liters bier dronk, maar dat het veel minder was dan hij eerst dronk en dat hij het wel
best vond zo, en dat hij het niet verder wilde veranderen. Hij had dus niet de intentie echt nuchter te
leven, en abstinent te kunnen zijn en blijven, in ieder geval tijdens zijn bezoeken aan onze groep.
Ik heb veel compassie met de mensen die groepsgesprekken bezoeken, maar dit vond ik echt niet goed
voor de groep. Dit is namelijk anders dan mensen die nog niet zo goed weten wat ze willen, of wat hun
probleem nu eigenlijk precies is, en of ze zelf vinden dat ze ‘verslaafd’ zijn, want dat vinden ze soms
een veel te groot woord. Dat zijn vooral mensen die wachten op behandeling bij Brijder, en dan alvast
naar onze groep komen. Dat vind ik natuurlijk prima, omdat ze de wens hebben iets te veranderen in
hun leven dat niet goed gaat. Ze zijn aan het zoeken naar wat het probleem nu eigenlijk is. En als ze
daar zicht op krijgen en willen veranderen merken ze dat het veel lastiger kan zijn dan ze misschien
eerst dachten, en worden geconfronteerd met uitglijders of terugvallen. Vrijwel niemand stopt in één
klap met gebruik en dan is het helemaal klaar; zo werkt het niet. Vrijwel niemand raakt van de ene op
de andere dag verslaafd dus het is logisch dat het ook niet van de ene op de andere dag lukt jezelf van
verslaving te verlossen. Maar mensen die vinden dat ze eigenlijk heel goed kunnen drinken omdat ze
minder drinken dan voorheen en het zo wel prima vinden, en dat ook nog eens in geuren en kleuren
gaan vertellen in de groep, dat past niet bij de Buitenveldertgroep en wat de bezoekers bij ons zoeken
en komen doen: werken aan (verder) herstel, in plaats van stilstand bij een bepaalde mate van gebruik
waarvan jij vindt dat het oké is. Als dat zo is heb je de groep blijkbaar niet meer nodig, en dat maak ik
dan ook duidelijk, en van zo’n bezoeker nemen we dan ook netjes afscheid. Tenzij hij of zij dan alsnog
komt met de intentie echt helemaal te stoppen met gebruik. Ik vind eigenlijk dat daarover ook wel iets
in de gespreksregels mag staan, zoiets als: “We vinden dat we een groot probleem hebben met gebruik
van een middel en/of dwangmatig gedrag.”, of zoiets als: “We vinden dat we verslaafd zijn.” Dat staat
er niet in. Naar mijn smaak is de omschrijving in de regels wat te omfloerst. Ik heb daarom bovenaan
de gespreksregels toegevoegd: “De Buitenveldertgroepen zijn er voor iedereen die ervoor kiest vrij
van verslaving te leven.” Maar ik kan prima werken met de gespreksregels, en groep draait nu gewoon
heel lekker en het is een warme groep.”
Eerder deed de vrijwilliger en gespreksleider van de Buitenveldertgroep in Leiden verslag over 2020:
“2020 was een bewogen jaar voor velen. Ook voor de deelnemers aan de Leidse Buitenveldertgroep.
Drie ontwikkelingen springen eruit: naast (uiteraard) de gevolgen van de corona-epidemie, zijn dat een
wisseling van gespreksleider, en het verlies van onze samenkomstruimte. Begin februari verliet de
initiatiefneemster de Leidse groep om voor langere tijd door Europa te gaan reizen. Zoals eind 2019
afgesproken, nam een reeds langere tijd regelmatige bezoeker van de groepsbijeenkomsten haar taken
als coördinator en gespreksleider over. De overgang verliep soepel, maar de timing bleek heel
ongelukkig, want nog geen maand later nam de regering, zoals bekend, verregaande maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus in te perken. Ten gevolge van de “intelligente lockdown” was het
tijdelijk niet langer mogelijk om fysieke groepsbijeenkomsten te organiseren. De Leidse groep heeft
dat opgevangen door, al een week na het bekend worden van het regeringsbesluit, over te gaan op
virtuele bijeenkomsten via Zoom of Skype. Enkele groepsleden waren al bekend met deze technologie,
en er waren weinig technische problemen. Skype en Zoom bleken een redelijke vervanging voor
fysieke bijeenkomsten. Weliswaar gaan bij beeldschermgesprekken een hoop nuances en lichaamstaal
verloren, maar het formaat werkt ook disciplinerend omdat je een ander echt helemaal moet laten
uitpraten voor je zelf aan het woord kunt komen. Enkele groepsleden hadden geen behoefte aan
gesprekken via beeldscherm, anderen waren erg blij met de online gesprekken, en we hebben zelfs een
tijdje twee bijeenkomsten per week gehouden. Vóór corona hadden we al een WhatsApp-groep en die
zijn we intensiever gaan gebruiken toen we elkaar niet meer in levende lijve mochten ontmoeten.
Soms zo intensief dat het gebruik af en toe wat ontmoedigd moest worden. Andere activiteiten, zoals
voorlichting geven over Buitenveldert op de Leidse herstelmarkt, die onder normale omstandigheden
twee keer per jaar wordt georganiseerd door de Leidse instellingen voor verslavingszorg, kwamen
tijdelijk te vervallen door corona. Maar ook dat is na verloop van tijd online opgepakt. De organisator
daarvan omschreef de werkwijze in een mail: “We willen een online Herstelmarkt organiseren. In een
online bijeenkomst willen we een podium bieden om te verbinden en in gesprek te gaan over herstel
en ervaringsdeskundigheid. Daarnaast willen we de deelnemers aan deze Herstelmarkt ruimte geven
hun organisatie aan de bezoekers te presenteren en willen we in break-outrooms bezoekers de ruimte
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geven om met de organisatie van voorkeur nader kennis te maken.” Toen de coronamaatregelen wat
versoepeld werden hebben een aantal leden elkaar af en toe opgezocht voor een wandeling met twee of
drie personen. Er zijn een aantal thema’s besproken in de groep. Vaak echter beginnen we met een
rondje wel-en-wee, en regelmatig geeft dat al een gespreksonderwerp. Een aantal thema’s die aan de
orde zijn gekomen zijn:
•
Wanneer realiseerde je je dat je verslaafd bent?
•
“Eens verslaafd, altijd verslaafd”?
•
Omgaan met spanning
•
Over het deelnemen aan de groep: “vrijwillig maar niet vrijblijvend”
Enkele onderwerpen kwamen vaker dan één keer langs.
We hebben enkele malen gesproken over medische hulpmiddelen om met name alcoholgebruik te
stoppen; meerdere groepsleden hebben goede ervaringen met het onder toezicht gebruiken van
disulfiram (antabus of refusal). Ook hebben we een aantal malen gesproken over of je aan de groep
kunt deelnemen terwijl je nog regelmatig drinkt/gebruikt. Dat bleek een lastig onderwerp: niet alle
leden van de groep voelen zich gemakkelijk bij verhalen van deelnemers die nog gebruiken, maar aan
de andere kant hebben mensen vaak tijd nodig: eerst om zich ervan bewust te worden dat ze verslaafd
zijn, en daarna om die verslaving daadwerkelijk aan te pakken. Toen de coronaperikelen net begonnen
en met name tijdens lockdowns, kwamen onderwerpen aan de orde zoals eerder in dit verslag
beschreven. Normaliter vindt de Buitenveldertgroep Leiden onderdak voor haar wekelijkse
samenkomsten in het gebouw van Brijder, de Leidse instelling voor verslavingszorg. De coronauitbraak viel samen met de verhuizing van Brijder naar een nieuw gebouw. Toen de bijeenkomsten
weer werden toegestaan was de verbouwing van het nieuwe pand nog niet voltooid. Toen het gebouw
uiteindelijk gereed was voor gebruik, was ook de tweede coronagolf een feit en konden we er niet
terecht. In de tussentijd hebben we ons een aantal keren op verschillende plekken in Leiden in de open
lucht verzameld. Gelukkig kregen we, op initiatief van één van de leden van de groep, na de zomer
tijdelijk de beschikking over plek in het gebouw van de Stichting Lumen. We hebben daar een aantal
geslaagde bijeenkomsten gehouden, totdat we door de tweede coronagolf het gebruik van die ruimte
moesten beëindigen. Daarna hebben we een tijd een vervangende locatie gehuurd in een oud
schoolgebouw. Maar aan het eind van de maand december 2020 zijn we toch weer tijdelijk
teruggegaan naar Skype-bijeenkomsten. Het is soms moeilijk te bepalen of de onzekerheid als gevolg
van de corona-epidemie en de overheidsmaatregelen daartegen invloed hebben gehad op de manier
waarop bezoekers van de groep zijn omgegaan met hun verslavingsgevoeligheid, omdat dit uiteraard
bij elk individu anders is. Maar als gespreksleider en contactpersoon van de groep Leiden kreeg ik wel
de indruk dat “slippertjes” nogal eens voorkwamen. Dat was echter in eerdere jaren soms ook het
geval. Sommige deelnemers aan de groepsgesprekken leken behoorlijk opstandig te worden van de
coronamaatregelen, anderen ondergingen ze juist passief en gelaten. Corona heeft zeker gevolgen
gehad voor de groep als geheel. Met een aantal groepsleden zijn we het contact helaas verloren omdat
zij niet aan online groepsgesprekken wilden meedoen en er soms geen andere mogelijkheden waren of
ze daar geen interesse in hadden. Mogelijk is een enkeling teruggevallen en uit contact gegaan. De
ervaring door de jaren heen leert echter dat zij in een later stadium ook ineens weer de groep kunnen
gaan bezoeken. Herstel in niet alleen een individueel en vaak circulair proces, maar het kan ook erg
onvoorspelbaar zijn. Het bleek tijdens lockdowns, waarin alleen online groepsgesprekken mogelijk
waren, soms lastig nieuwe bezoekers langere tijd bij de groep te blijven betrekken via digitale lijnen.
Een aantal van hen woonden enkele bijeenkomsten bij, om daarna weer af te haken. Mogelijk wordt
door sommigen het online groepsgesprek als meer vrijblijvend ervaren. Ook mist er in dat online
contact veel. Niet alleen gaan, zoals eerder beschreven, veel nuances en lichaamstaal verloren, maar
ook de veiligheid en het losse contact tijdens en rondom een fysiek groepsgesprek. Er is vaak grote
behoefte elkaar vooraf en achteraf makkelijk informeel even aan te kunnen spreken en langs die weg
elkaar te leren kennen. Maar dat de Buitenveldertgroep Leiden ondanks corona en alle maatregelen
dienaangaande, en ondanks gedwongen wisseling van locatie als geheel wel degelijk fier overeind is
gebleven en het hele jaar door beschikbaar is gebleven voor zowel vaste als nieuwe bezoekers, vind ik
als vrijwilliger en vinden wij als groep heel erg positief. Hopelijk wordt het in het loop van het jaar
2021 weer mogelijk om in levende lijve bijeen te komen in het nieuwe gebouw van Brijder Leiden.”
Alles bij elkaar is het ook in 2020, ondanks corona, dus weer gelukt mensen met een verslaving te
ondersteunen door middel van lotgenotencontact. Die ondersteuning draagt duidelijk bij aan het
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voorkomen van terugval, versterking van zelfredzaamheid en zelfregie, stimuleren van participatie in
de samenleving, aan verdere groei en ontwikkeling van alle deelnemers, en aan het ontwikkelen van,
vaak eerste, nieuwe sociale contacten na een verslavingsperiode. Tevens wordt door
(vroeg)signalering, preventie en nazorg zwaardere zorg voorkomen. Bezoekers die last hebben van
achter de verslaving liggende psychische kwetsbaarheid, horen van anderen in de groep dat het
raadzaam kan zijn (ook) daarvoor in behandeling te gaan, omdat zij daar zelf positieve ervaringen mee
hebben. Zij hebben een meer diepgaande behandeling ondergaan, waardoor weerbaarheid tegen
uitglijders/terugval groter is geworden. Deelnemers kijken naar elkaar om, en het maken van gezonde
keuzes wordt gestimuleerd doordat de bezoekers allen het serieuze streven hebben een gezondere
leefstijl te ontwikkelen en die ook vol te houden op de lange termijn. Deelname aan de
groepsgesprekken draagt ook bij aan het versterken van zelfmanagement, ervaringsdeskundigheid en
informele zorg, en aan het actief bestrijden van stigma’s waardoor participatie van (psychisch)
kwetsbaren wordt bevorderd.
Voor de context geven we nog wat fragmenten weer uit verslagen uit voorgaande jaren van de
Buitenveldertgroep Leiden, zodat de geschiedenis van de groep niet verloren gaat en duidelijk wordt
of blijft voor de lezer:
24 juni 2019 neemt de initiatiefnemer, gespreksleider en contactpersoon van dat moment deel aan een
overleg in Amsterdam van alle Buitenveldertgroepen en vertelt over de groep Leiden:
“In Leiden is een hele fijne gemêleerde groep ontstaan met 10-15 bezoekers: en elk mens is er één! Ik
houd van deze groep en de groepsgesprekken in Leiden. We gebruiken een groepsapp voor wie dat
wil. Sommige mensen vinden het een beetje eng daaraan deel te nemen omdat ze bang zijn dat nieuwe
bezoekers hun 06 hebben terwijl ze dat niet willen. Daarom heb ik apart een verzendlijst gemaakt waar
ik BCC berichten aan alle bezoekers van de groep kan sturen zonder dat ze elkaars nummer kennen.
En mensen kunnen natuurlijk altijd de appgroep weer verlaten als het ze niet bevalt. Ze hoeven er
natuurlijk helemaal niet aan mee te doen als ze dat niet willen maar wél de groepsgesprekken willen
bezoeken. Sommige bezoekers vinden zo’n groepsapp niks en dat is natuurlijk ook prima. Soms zetten
deelnemers aan de groepsapp wel eens fotootjes en berichten erop die er naar mijn gevoel niet echt toe
doen in deze context van een herstelwerkgroep, maar dat valt over het algemeen erg mee. En
anderzijds zie ik ook dat bezoekers van de groep nauw betrokken zijn bij elkaar op een positieve
manier via de app: als iemand aangeeft het moeilijk te hebben komt er veel steun vanuit de groep; niet
alleen in de wekelijkse groepsgesprekken maar ook in groepsapp die dus een leuke en goede functie
heeft.
Ongeveer elk half jaar is er in Leiden een herstelmarkt waar allerlei groepen en organisaties komen –
daar nemen wij ook aan deel. In Leiden zijn medewerkers van de Brijder Stichting actief in het wijzen
van cliënten op de mogelijkheid de Buitenveldertgroep te bezoeken. Dat is erg fijn en behulpzaam.
Soms heb je als gespreksleider wel te maken met ingewikkelde zaken. Zo nam een bezoeker laatst
contact met me op midden in een terugval. Toen werd ik geconfronteerd met mijn eigen grenzen. De
groep is hecht en je gaat een aantal vaste bezoekers in de loop van de tijd steeds beter leren kennen.
Wat doe je dan in zo’n situatie? In welke mate kan en wil je er zijn voor iemand die in een terugval zit
en in hoeverre en op welke manier kun je dan iets zinnigs voor iemand betekenen? Als vrijwilliger én
als herstellend lotgenoot moet je dat wel steeds goed in de gaten blijven houden. Want zelfzorg is de
basis van zowel je eigen herstel als van de mogelijkheden die je ontwikkelt om iets voor anderen te
kunnen betekenen.
Een ander voorval was dat één van de bezoekers van de groep er achter was gekomen dat een andere
bezoeker nog zou drinken. Vervolgens werd ík daar op aangesproken en werd mij ook gevraagd “er
wat aan te doen”. Maar ik vind dat mijn taak niet: ik kan namelijk nooit zeker weten of het waar is wat
een bezoeker mij vertelt over een andere bezoeker. Bovendien is het de eigen persoonlijke
verantwoordelijkheid van elke bezoeker wat hij/zij in zijn privé leven doet. Zolang hij/zij nuchter naar
de groepsgesprekken komt en die niet verstoort en zich houdt aan de gespreksregels kun je er weinig
aan doen als een enkeling stiekem toch nog drinkt. Dat verborgen houden uit schaamte en/of in de
hoop “er mee weg te komen” is vaak een patroon dat jarenlang in de verslavingsperiode is ontwikkeld,
en niet zomaar verdwenen. Het kan een hele worsteling zijn vrij te komen van het dwangmatige aspect
van een verslaving, ook al wil je dat écht. In wezen liegt iemand in eerste instantie tegen zichzelf en
pas in de tweede plaats tegen de omgeving, ook al ervaart die omgeving dat vaak anders. Ik heb
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gezegd dat degene die bij me kwam “roddelen” dit voorval als onderwerp in het groepsgesprek kan
inbrengen: “Wat doet het met je als je vermoedt of denkt te weten dat een andere bezoeker niet eerlijk
is over eventueel gebruik?” Maar het is en blijft echt de verantwoordelijkheid van elke bezoeker zelf
of hij/zij eerlijk is. Ook al kan het lastig zijn voor andere bezoekers en zeker voor de gespreksleider
wanneer iemand liegt. Het ontwikkelen van eerlijkheid over jouw eigen worstelingen en eventuele
uitglijders/terugvallen is vaak een heel proces, nadat je jaren je uiterste best hebt gedaan je verslaving
te verbergen en ontkennen. Maar als iemand de groep niet verstoort, zich houdt aan de gespreksregels,
en naar vermogen serieus deelneemt aan het groepsgesprek met de intentie wat aan zijn/haar
verslaving te doen, dan is hij/zij welkom.” Een ander vult aan: “Verslavingszorginstellingen weten dat
er mensen aankloppen die de hoop hebben “beheerst” te kunnen gaan drinken/gebruiken terwijl vaak
al snel duidelijk wordt dat dit niet gaat werken, en wij dat als herstellende verslaafden allang hebben
ervaren. Als je dat echter meteen gaat zeggen tegen mensen die dat idee nog koesteren, om iets achter
de hand te houden wat ruimte biedt om tóch weer te gaan of blijven drinken/gebruiken, dan jaag je die
in hun prille herstel meteen weg, in plaats van deze eerste poging te werken aan hun problemen met
drank, drugs, gokken, of welk ander middel dan ook. Zij komen met het serieuze idee te gaan
minderen en verslavingszorg keurt dat idee niet af om de mensen de kansen te bieden te ontdekken dat
het mogelijk toch anders zit. Dat geldt ook voor onze Buitenveldertgroepen: er komen mensen die
zeggen dat ze willen minderen; dat kun je toejuichen en zeggen dat ze mogen komen als ze in ieder
geval de dag dat ze naar de groep komen niet gebruiken.
In de groepsgesprekken gaan ze dan vaak vanzelf ontdekken dat het meestal toch écht anders ligt:
namelijk dat helemaal stoppen de enig werkbare manier is. Maar dan sluit je niet meteen de ingang
van ‘ik wil minderen’ af. Het kan een eerste insteek zijn voor sommige mensen die denken dat ze ‘met
mate’ kunnen drinken/gebruiken. Het kan een eerste stap zijn in de groei naar het bewuste besef dat dit
nu precies is waartoe wij niét goed in staat zijn in tegenstelling tot mensen die niet behept zijn met
verslavingsgevoeligheid.” Een ander zegt hierover: “Maar ik maak nieuwe bezoekers wél duidelijk dat
onze Buitenveldertgroep staat voor nul procent drank, drugs, gokken, enzovoorts. Dat zelfhelp dus
staat voor abstinentie, en niét structureel “een beetje blijven gebruiken” en doormodderen en
doorworstelen.” Een ander reageert: “Zeker, maar als iemand nieuw komt kan het zijn dat hij/zij nog
in een onderzoeksfase zit. Dat is wat anders dan wanneer mensen naar de groep blijven komen en
tegelijkertijd het idee propageren dat ze “best af en toe wel wat kunnen drinken of gebruiken of
gokken”. Dan zijn ze inderdaad bij ons aan het verkeerde adres. Een bezoeker die zich zo opstelt
creëert namelijk onrust in de groep en dán is het zeker tijd in te grijpen op basis van de gespreksregels,
want zo iemand is de groep aan het verstoren.” De vertegenwoordiger van de groep Leiden gaat
verder: “Als iemand naar de groep komt die nog regelmatig last heeft, en houdt, van terugvallen
waardoor andere bezoekers daarover gaan oordelen en zich afvragen waarom iemand nog naar de
groep komt, wat doen jullie dan? Het moet wat mij betreft niet zo worden dat iemand de groep wordt
“uit-geoordeeld”, terwijl hij/zij blijft proberen te stoppen, ondanks dat het hem/haar nog niet lukt, én
hij/zij zegt veel baat te hebben bij de groepsgesprekken. Hoewel ik dan soms mezelf ook afvraag of
iemand die bijna elke week terugvalt feitelijk niet nog in gebruik zit en meer dan de groepsgesprekken
nodig heeft, namelijk dat wat de hulpverlening kan bieden. Daar wijs ik dan ook op in onze
groepsgesprekken: als het mij niet lukt om te stoppen en gestopt te blijven door wat ik nu doe, dan ga
ik op zoek naar wat ik verder nodig heb.” Een ander zegt: “Het heeft anderzijds ook een functie voor
de bezoekers en hun herstel dat ze leren omgaan met instabiliteit en worstelingen van anderen. Daar
kun je zelf steviger van worden.” Weer een ander vult aan: “Het gaat er volgens mij om of iemand
zichzelf, de groep en haar doelstellingen, werkwijze en bezoekers serieus neemt.”
De vertegenwoordiger van de groep Leiden meldt tot slot tijdens dit overleg: “Al met al loopt het goed
in de Buitenveldertgroep Leiden en vind ik het ook heel leuk om te doen. Er is veel bereikt in korte
tijd. Ik heb nog steeds plannen om langere tijd te gaan reizen maar ik vind het jammer de groep dan
niet meer te bezoeken. Ik ben aan het uitkijken naar vervangers.”
Een maand later mailt de contactpersoon van de groep Leiden ons: “We zitten wekelijks met 7-12
mensen in het groepsgesprek. De mensen hebben echt een band met elkaar gekregen en het zal me
moeite kosten afscheid van ze te nemen in februari 2020, als ik ga reizen. Gelukkig is er een
vervangende vrijwilliger in zicht die ik zeer capabel acht dit te doen. Er zijn zo nu en dan leuke
uitdagingen uiteraard, maar het gaat erg goed in Leiden!”
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Tijdens een overleg in Amsterdam van Buitenveldertgroepen op 22 november 2019 meldt de
contactpersoon van de Buitenveldertgroep Leiden: “Ik ben hier voor de laatste keer want ik ga reizen,
zoals eerder besproken. Mijn man en ik waren al jaren van plan dat na ons pensioen te gaan doen, en
nu, na het herstel, is dat mogelijk en is de tijd rijp. In Leiden zit wekelijks een hele leuke groep
mensen bij elkaar om te werken aan blijvend herstel. Er komen momenteel 8-13 vaste bezoekers.
Daaromheen komen er nog wat nieuwe bezoekers die korter of langer komen kijken en sommigen zich
blijvend aansluiten. Eén bezoeker zei tot mijn vreugde een tijd geleden spontaan: “Ik wil jouw rol wel
overnemen: ik wil wel gespreksleider van de groep worden wanneer jij gaat reizen.” Daar ben ik héél
erg blij mee! Ik ben sowieso superblij met de Buitenveldertgroep Leiden: het is zo’n warme groep met
hele prettige contacten. Ook is er, naast het serieuze thema, tijdens de groepsgesprekken veel humor in
de groep. Humor kan herstel goed helpen bevorderen zolang er maar geen pijn wordt weggelachen
natuurlijk, want verslaving is een serieuze zaak: het is een chronische progressieve dodelijke
aandoening als je er niets aan doet. Maar alleen maar serieus en zwaar op de hand zijn helpt mensen
niet verder in hun herstel. Sommige mensen hebben het al moeilijk genoeg met bijvoorbeeld een
herstel belemmerende situatie waarin ze verkeren. Ik kan het soms wel frustrerend vinden dat mensen
in zo’n situatie blijven zitten, en er niet uit kunnen of durven stappen. Maar iedereen heeft zijn/haar
eigen leerroute in het leven, en iedereen maakt zijn/haar eigen keuzes. Ik ga begin 2020 op een leuke
manier afscheid nemen van de groep want ik zal de mensen erg missen. Dit vrijwilligerswerk heb ik
nu een paar jaar gedaan en ik ben op zich wel toe aan iets nieuws: het reizen past goed in de huidige
fase van mijn leven.
De samenwerking met Brijder in Leiden verloopt heel goed. Cliënten die nog in behandeling zijn
worden gewezen op de mogelijkheden na/naast de behandeling groepen als de onze te bezoeken. En
dat gebeurt ook: zo komen er regelmatig nieuwe bezoekers naar de groep. Ik ga in december ook nog
één keer naar de Herstelmarkt in Leiden.
De Herstelmarkt Leiden wordt elk half jaar georganiseerd door Brijder en PsyQ, met als doel mensen
actief te informeren over de herstel- en participatie-initiatieven in de regio rond onder andere
zelfhulpgroepen, workshops en dagbesteding.
Ik ben echt héél blij dat ik een vervanger heb gevonden vóór dat ik weg ga, want ik zou het heel erg
verschrikkelijk hebben gevonden als de groep ter ziele zou zijn gegaan bij gebrek aan een nieuwe
gespreksleider. Maar ik begrijp ook dat voor veel mensen de drempel erg hoog kan zijn een rol te gaan
vervullen die soms veel van je kan vragen en heel leerzaam, maar ook best gecompliceerd kan zijn en
veel vaardigheden vraagt. Of dat ze het moeilijk vinden dat commitment te maken. Terwijl alle
bezoekers van de groep samen wél de vaste kern vormen, en allemaal aangeven dat de
groepsgesprekken en de groep heel erg belangrijk voor ze zijn. Daarom is het ook zo belangrijk dat de
groep verder gaat na mijn vertrek want de bezoekers hebben er heel veel aan voor hun herstel en het
opbouwen van stabiliteit.
Ik ben blij dat ik dit vrijwilligerswerk een aantal jaren heb gedaan. Ik heb er veel in gestopt en veel uit
gehaald. Nu ga ik een andere levensfase in. Maar misschien ga ik na het reizen, als ik op een andere
plek in Nederland ga wonen daar weer een Buitenveldertgroep beginnen – dan zien jullie me wel
weer.”
Ter informatie hier nog een beschrijving van het ontstaan van de Buitenveldertgroep Leiden:
Maandag 9 april 2018 kwam de Buitenveldertgroep Leiden voor het eerst bijeen in een ruimte van
Brijder verslavingszorg aan de Roodenburgerstraat 1a. Dit op initiatief en door de inzet van een
vrijwilliger die tijdens een behandeling bij Trubendorffer in Den Haag terecht kwam in de
Buitenveldertgroep Den Haag. Zij bezocht die groep langere tijd omdat ze daar veel uit haalde voor
haar verdere herstel en als terugvalpreventie. Omdat ze er zoveel aan had wilde ze graag anderen die
gelegenheid bieden. Via (ex)medewerkers van Brijder Zoetermeer kwam ze in contact met
medewerkers van Brijder Leiden die, door eerdere positieve ervaringen met Buitenveldertgroepen,
positief reageerden. In mei, kort na de start van de Buitenveldertgroep Leiden kregen we het dit
bericht: “9 april 2018 ben ik begonnen met de Buitenveldertgroep in Leiden. Er zijn meteen al drie
vaste bezoekers. De gesprekken zijn prettig, soms aangrijpend en altijd inspirerend. Een van de
bezoekers zei laatst: “Hier in de Buitenveldertgroep Leiden kan ik altijd mijn verhaal vertellen. Ook na
een terugval, zonder me slecht daarover te voelen. Zodat ik meteen verder kan met mijn herstel en

167

leren van het hoe en waarom van de terugval in plaats van me schuldig te gaan voelen en weg te
duiken.”
De onderwerpen van de afgelopen periode waren:
Vertel ik het mijn partner na een terugval?
Wat doe ik bij verveling en behoefte/craving/trek/zucht/drang?
Wat als het leven echt niet leuk is?
Hoe ga ik om met eenzaamheid?
Hoe ga ik verder na een terugval?
Moet ik mijn hele leven zonder of kan het zo nu en dan wel?
Ergste somberheid na opname Hoofddorp is achter de rug. Nu weer verder!
Om meer ervaringen met zelfhelp op te doen is de vrijwilliger mee gaan lopen met het geven van
voorlichtingen over zelfhelp bij Brijder Hoofddorp en Alkmaar en bij de Skuul op Texel.
Ook daarover deed zij verslag: “Texel afgelopen donderdag was erg leuk. Na de voorlichting stelde R.
(de ervaren mede-voorlichter met wie zij daar was) voor met de aanwezige cliënten een regulier
groepsgesprek te doen zoals we dat gewend zijn in een Buitenveldertgroep. Dat voorstel werd
aangenomen door de aanwezigen. Onderwerp werd “toekomst” en “nu” omdat enkelen zich alleen
maar met “nu” bezig hielden en (nog) niet met de toekomst na de opname en behandeling in de Skuul.
De sociaalpsychiatrische verpleegkundige die er van de cliënten bij mocht zijn vertelde dat ze het heel
erg fijn en leerzaam vond. R. vertelde me later dat zo’n groepsgesprek in deze situatie alleen maar lukt
als er niet teveel weerstand is, de groep niet te groot is en er een rustige, open en veilige sfeer heerst.
Er waren ongeveer 11 mensen. Ik vond het zelf ontroerend te zien hoe open iedereen was.
Een van de deelnemers vertelde dat ze erg onzeker wordt als niemand reageert tijdens haar beurt:
iedereen praat immers uit en over zichzelf en we hebben geen commentaar of kritiek op elkaar en
reageren niet op elkaar (zoals het staat in de gespreksregels). Dat vond ze lastig aan het groepsgesprek.
Ik stelde haar voor dat onderwerp in te brengen in het groepsgesprek: “Wat doet het met je als jij je uit
en niemand onderbreekt je, niemand reageert met bevestiging, advies, commentaar of kritiek? En wat
doet het met je, als je naar anderen luistert en niet op hun verhaal reageert, maar het er helemaal laat
zijn, precies zoals het is? Als dus het verhaal van iedere aanwezige over de eigen worstelingen,
twijfels, oplossingen en successen er mag zijn zonder dat iemand dat bevestigt, daar iets aan toevoegt,
aan afdoet, op welke manier dan ook?” Ze vond het een goed idee dat onderwerp in een volgend
groepsgesprek aan de orde te brengen.
Ik vertelde een medewerker van de Skuul dat ik de volgende keer graag weer wilde komen samen met
iemand anders en vroeg of dat geen bezwaar was. Gelukkig zei ze dat niet zo was. Ik had fijn contact
met haar. Is er al iemand om mee te gaan in september? Mag ik weer?”
Inderdaad gaat zij later dat jaar opnieuw en meldt na afloop: “Gisteren zijn H. en ik naar de Skuul
geweest en hebben daar een prettige bijeenkomst gehad. Ik merk hoe gemakkelijk ik nu over mijn
eigen verslaving praat en vind het fijn dat ik de schaamte voorbij ben waar ik vorig jaar nog zo mee
worstelde. Nu twee jaar geleden zocht ik hulp en sindsdien heb ik nooit meer een neiging tot terugval
gehad, waar ik heel dankbaar voor ben.” Wat later meldt ze: “In de Buitenveldertgroep Leiden is de
sfeer erg plezierig. We hebben een appgroep voor eventuele afmeldingen en dergelijke, maar soms zet
ik daar ook iets in over verslaving, verslavingsgevoeligheid en herstel: een link naar een artikel, een
korte tekst, een gedachte of een link naar een filmpje over verslaving en herstel. Dat wordt zeer
gewaardeerd door de deelnemers aan de app-groep.”
November 2018 geeft de vrijwilliger van de Buitenveldertgroep in Leiden een update van de
besproken onderwerpen in de afgelopen periode, zoals:
•Terugval die al te verwachten was
•Innemen medicatie onder toezicht zoals Antabus of Refusal
•Oorzaak verslaving, is die te vinden en zo ja, in je lichaam of je geest?
•Nut van therapie
•Zingeving: hobby, vrijwilligerswerk in het groen, studie etc.
•Emoties bij heftige persoonlijke gebeurtenissen en verdoving willen
•Ooit weer gematigd willen drinken
•Andere verslavingen als vervanging: eten/snoepen/roken
•Verslaving na ontslag
•Zelfzorg
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•Hoe om te gaan met weerstand
•Vermoeden van terugval bij een ander in de groep
•Ontspannen hoe doe je dat zonder je verslaving?
•Delen van heftige gebeurtenissen zoals het overlijden van een familielid.
Brijder Leiden heeft aangegeven blij te zijn met de komst van een Buitenveldertgroep omdat het zorgt
voor een andersoortig aanbod waar een deel van de cliënten duidelijk behoefte aan heeft. Cliënten
komen naar de Buitenveldertgroep in Leiden via een terugvalpreventiegroep of doordat hulpverleners
hen specifiek wijzen op deze unieke mogelijkheid zelf verder te werken aan herstel naast en na de
behandeling. En de vrijwilliger van de Buitenveldertgroep Leiden is elke paar maanden aanwezig op
de “Herstelmarkt Leiden”, waardoor zelfhelp in het vizier blijft bij zowel hulpverleners als cliënten.
Zo meldt ze na een deelname aan deze herstelmarkt: “De twee uur durende herstelmarkt was een
succes. Ik vond het erg plezierig, goed bezocht en had leuke gesprekken. Ik heb (ex)cliënten en/of
hulpverleners informatie gegeven en het lijkt erop dat dit straks weer extra instroom in de groep gaat
geven, net als de vorige keer.” Een medewerker van Brijder Leiden mailde onze vrijwilliger na afloop:
“Super leuk dat je de Buitenveldertgroep Leiden hebt kunnen promoten op de herstelmarkt! Ik hoorde
veel enthousiasme van mijn collega’s.” De vrijwilliger geeft ook samen met een ervaren voorlichter
informatie over zelfhelp gegeven aan cliënten van de detox van Brijder Hoofddorp. Daarover meldt ze:
“De voorlichting in Hoofddorp was erg plezierig. De groep was actief en waarschijnlijk komt daaruit
al meteen weer een nieuwe deelnemer naar de groep in Leiden.” Om zichzelf verder te ontwikkelen
heeft de vrijwilliger ook een cursus herstelgericht luisteren gedaan. En ze bezocht intervisies van
Buitenveldertgroepen. Ze meldde daar onder meer: “Ik doe elk groepsgesprek weer inspiratie op. De
verhalen van de mensen die de groep bezoeken zijn vaak indrukwekkend en leerzaam voor de andere
bezoekers. Ik hanteer de gespreksregels niet altijd helemaal strak als de groep kleiner is en mensen
rustig zijn, en op een respectvolle manier in gesprek gaan: de gespreksregels zijn er voor de mensen,
en niet omgekeerd. Contact blijven houden met bezoekers, als die een tijdje niet komen, als dat lukt is
belangrijk. Het groepsgesprek gaat ook over bredere onderwerpen dan alléén verslavingsgevoeligheid
en verslaving. Achter verslaving schuilt vrijwel altijd achterliggende levensproblematiek dus die mag
zeker aan de orde komen. Ik vind het waardevol dit vrijwilligerswerk te doen. Het is fijn dat Brijder
Leiden veel aandacht besteedt aan nazorg en herstel, en haar cliënten steeds wijst op de
mogelijkheden, en het belang van het bezoeken van bijvoorbeeld onze groep om na en/of naast het
behandeltraject en de nazorg in herstel en stabiel te blijven, en je verder te ontwikkelen zodat de kans
dat de verslaving weer grip op je krijgt kleiner wordt en blijft.” De Buitenveldertgroep Leiden heeft na
de start, april 2018, een hele positieve ontwikkeling doorgemaakt en voorziet duidelijk in een behoefte
bij inwoners van Leiden en omgeving om op deze manier te werken aan hun herstel en alertheid op
terugval. Blijvende alertheid op verslavingsgevoeligheid is noodzakelijk.
Verslavingsgedrag treedt vaak op in alle facetten van het leven, en ook daar hebben we het in de groep
over. Het afdoen als alléén een probleem met bijvoorbeeld alcohol klopt bijna nooit en is te makkelijk.
Er zijn vaak brede groepsgesprekken over onze levens en levenswijze. Ook over onderwerpen, als:
-“Als je leven nu goed gaat, wat wil je dan nog verder veranderen in je leven?”
-“Hoe is jouw contact met je omgeving, je naasten, en eventuele verdere sociale netwerk?”
-“Woon je naar je zin?”
-“Heb je genoeg te doen?”
-“Heb je teveel te doen overschrijdt je jouw grenzen?”
-“Past wat je doet nu in jouw leven, is het goed voor je?”
Het gaat er in de groep om dat er ruimte is voor een ongestoorde eigen ontdekkingsreis in en naar
herstel, waarbij de deelnemers aan de groep de volstrekte vrijheid ervaren een nieuwe weg voor
zichzelf te kunnen opgaan. Het bewaken van die vrijheid door de gespreksleider kan soms lastig zijn,
omdat veel mensen snel geneigd zijn te reageren op een ander met advies, kritiek, of onderbreking, in
plaats van te spreken uit en over zichzelf, uit de eigen ervaringen, worstelingen en oplossingen.
Anderzijds is het belangrijk de gespreksregels toe te passen naar de geest ervan, zodat het past in de
groep.
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Activiteiten 2021 Buitenveldertgroep Terschelling
Zoals eerder beschreven: de initiatiefneemster van de Buitenveldertgroep Terschelling heeft al enige
tijd terug besloten op een nieuwe wijze voort te gaan met het inzetten van zelfhelp. Na een pilot van
een jaar met 2-5 deelnemers, bleek er te weinig wekelijkse aanloop in de groep vanuit de kleine
populatie op het eiland (rond 5000 inwoners). Ook in de zomer als er tijdelijk veel meer mensen op het
eiland verblijven werd de groep onvoldoende bezocht. Zoals we dat bijvoorbeeld ook in een kleine
gemeenschap als Volendam hebben gemerkt, rust er nog een enorm taboe op verslaving, en probeert
iedereen voor elkaar verborgen te houden als er iets speelt. Openlijk naar een zelfhelpgroep gaan is
een veel te grote stap: “ze” zullen je eens zien……….
Het was en is een zeer leerzaam proces voor de initiatiefneemster, die de hele ontwikkeling zeer goed
benut voor ontwikkeling van eigen regie en zelfredzaamheid. Ze heeft heel bewust en op basis van
eigen ervaring gekozen voor zelfhelp, en die werkwijze, zoals beschreven in de gespreksregels van de
Buitenveldertgroepen, en doet mee aan online groepsgesprekken, en heeft ook via mail regelmatig
contact met peersupporters binnen de zelfhelgroepen. Ook heeft zij geleerd grenzen te stellen aan de
termijn waarbinnen zij deze pilot op deze wijze een kans wilde geven, om vervolgens te besluiten tot
een andere werkwijze. Er is nu niet meer elke week een groepsbijeenkomst, maar mensen kunnen wel
contact blijven opnemen met de initiatiefneemster, via mail, het vragenformulier op onze landelijk
website, of via het gratis 0800-nummer. Dan kan in overleg besproken worden welke vorm dit
lotgenotencontact kan gaan aannemen op Terschelling, om het herstel wederkerig te bevorderen. Ook
kunnen de inwoners van Terschelling terecht bij de landelijke website van de Buitenveldertgroepen
voor informatie, vragen en begeleiding. Op die manier blijft zelfhelp op Terschelling dus steeds
beschikbaar. En zelfhelp blijft beschikbaar voor de vrijwilliger op Terschelling, met wie bij tijd en
wijle zeer uitgebreid mailcontact plaatsvindt met een zeer waardevolle uitwisseling van ervaringen
met crises en herstel, maar ook informatie voor verdere groei en ontwikkeling met behulp van
bijvoorbeeld herstelorganisaties die vaak ook online mogelijkheden bieden en informatie over allerlei
vormen van vrijwilligerswerk.

Activiteitenverslag 2021 Buitenveldertgroep Utrecht
De vrijwilliger van de Buitenveldertgroep in Utrecht was in 2021, net als in 2020 accuraat, vlot en
flexibel in de omgang met de steeds wisselende coronamaatregelen, en daarbij bewandelde hij ook
regelmatig in overleg met de deelnemers een eigen gekozen pad: als er in de groep veel mensen waren
die behoorden tot de categorie met een verhoogd risico op grote gevolgen door het oplopen van
corona, en/of de meerderheid voelde zich tijdelijk veiliger online, dan schakelde met net zo makkelijk
over op online als weer terug naar de locatie. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat ertoe is besloten
om althans voorlopig het online aanbod naast het offline aanbod te handhaven; sommige deelnemers
willen het liefst naar de locatie, anderen juist het liefst online, en een deel wisselen beide werkwijze
graag af. Omdat twee groepsgesprekken per week te veel was voor de eerste vrijwilliger die door zijn
herstel ook een goede baan heeft, een fijne relatie en frequent sporter is, en hij door zijn zeer drukke
baan of een vakantie wel eens verhinderd is, heeft hij gezocht naar andere vrijwilligers die de rol van
gespreksleider en contactpersoon willen en kunnen vervullen. En dat is gelukkig gelukt: voor de
wekelijkse online groepsgesprekken is er indien nodig een vervanger gevonden onder de vaste en dus
ervaren deelnemers. Ook is er een vaste tweede gespreksleider voor de wekelijkse gesprekken op
locatie, waardoor de deelnemers en nieuwe bezoekers kunnen kiezen welk van beide vormen ze willen
bijwonen, of dat ze beiden willen bezoeken.
Tijdens een intervisie met gespreksleiders van Buitenveldertgroepen uit het hele land op zaterdag 27
november 2021 in Amsterdam kwam de vertegenwoordiger van de Buitenveldertgroep Utrecht, net als
de anderen, uitgebreid aan het woord. Zo kon hij zowel zijn ei kwijt als vragen stellen aan de anderen,
en feedback ontvangen en geven, wat leidde tot een zeer ondersteunende, leerzame en ook prettige
bijeenkomst. Hij vertelde onder andere: “We hebben gewisseld van locatie: we zaten bij Trubendorffer
aan de Mariaplaats, maar door corona kon dat niet meer omdat de ruimte te klein is om anderhalve
meter afstand te houden. We zijn direct na de uitbraak van corona online gegaan: daaraan namen alle
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vaste deelnemers en nieuwe belangstellenden eigenlijk direct deel; voor hen was het blijkbaar ook
vanzelfsprekend. We hadden toen gelukkig al een vaste kern van 6-10 mensen, en daaromheen wisselt
het momenteel wat qua aantal mensen dat deelneemt aan de groepsgesprekken; in de appgroep zitten
nu ongeveer 35 mensen, dus dat is het aantal waarmee wij offline en/of online contact hebben wanneer
zij daar behoefte aan hebben. Aan de groepsgesprekken nemen meestal 10-15 mensen deel.
Toen onder de coronamaatregelen het weer mogelijk was om in groepen ‘kwetsbare burgers’ bij elkaar
te komen, kon dat nog steeds niet bij Trubendorffer omdat de ruimte daarvoor te klein is, en ook dienst
doet als wachtkamer voor andere groepen en cliënten voordat het groepsgesprek start, waardoor er
teveel mensen in de ruimte zitten en doorheen bewegen. Ik ben dus op zoek gegaan naar een andere
ruimte en heb veel buurthuizen bezocht om te kijken wat er mogelijk was en welke me geschikt leek
qua locatie (bereikbaarheid met OV, fiets en auto), ruimte en sfeer. Uiteindelijk vond ik buurtcentrum
De Speler aan de Thorbeckelaan het meest geschikt. Het beviel aanvankelijk prima de wekelijkse
offline groepsgesprekken daar te houden, maar toen de corona maatregelen later in 2021 weer strenger
werden heb ik er in overleg met de groep weer tijdelijk voor gekozen weer online te gaan om niet het
risico te lopen elkaar te gaan besmetten. Het voelde voor mij ook niet prettig fysieke bijeenkomsten te
hebben met ook veel nieuwkomers/vreemden wegens de doorloop in de groep, en bovendien moeten
veel deelnemers ook nog eens met het OV komen, met ook daar besmettingskansen: ik wilde niet dat
het onverantwoord voelt voor mezelf en anderen, en daar konden de anderen in de groep zich gelukkig
ook in vinden. Inmiddels vindt de vaste groep het ook fijn om online wekelijks een groepsgesprek te
voeren, maar een deel wil het graag (ook) weer offline zodra het weer kan. Ik zou dat graag allebei
organiseren, maar dat is me te veel, dus dat heeft een ander vrijwilliger opgepakt, die juist liever
offline de groepsgesprekken organiseert. Het allebei helemaal alleen doen is me te veel, want ik heb
ook een drukke baan, sport actief en heb een relatie. Mijn tijd is beperkt. Ik zoek wel steeds naar
mensen die ook gespreksleider kunnen zijn, maar mensen moeten daar echt stabiel genoeg voor zijn
want anders gaat het fout. En natuurlijk is het belangrijk dat het goed is voor hun eigen herstel en
verdere ontwikkeling, en natuurlijk kan het alleen als ze het zelf graag willen, want we pushen of
dwingen niemand tot iets, ook niet op subtiele wijze. Het is echt heel essentieel daarbij weg te blijven.
Maar als iemand graag gespreksleider wil zijn, terwijl ik zelf nog twijfel heb, kan het soms goed zijn
het er toch eens op te wagen, want iemand kan zich ook ontwikkelen door dat te gaan doen.”
Iemand reageert: “Ik heb dat wel gezien bij mensen waarvan ik niet dacht dat het er in zat, snap je?
Natuurlijk kan er dan ook wel eens wat fout gaan, maar dat hoort er dan ook bij. Ik heb wel geleerd om
de controle ook uit handen te durven geven als vrijwilliger en mogelijke nieuwe vrijwilligers op die
manier, waar nodig met veel peersupport en intervisie, een kans te geven, tenzij ik er echt een slecht
gevoel bij heb en de kans groot is dat het de groep en de groepsgesprekken negatief beïnvloedt. Ik heb
ook wel eens gedacht dat iemand het heel goed kon en toen werd het een puinhoop, maar dat mag ook
gebeuren en we hebben de puinhoop toen ook weer goed kunnen opruimen. Kortom: mijn ervaring is
dat ik het vaak echt niet helemaal kan voorzien hoe iemand het als gespreksleider gaat doen. Mijn tip
is dus om te zoeken naar iemand die je een kans wil geven en bij wie jij vanuit je eigen ervaring als
gespreksleider een goed gevoel hebt, en dan maar uitproberen. Het blijft altijd een risico maar het is en
blijft ook niet helemaal jouw verantwoordelijkheid: het is ook de verantwoordelijkheid van degene aan
wie je het vraagt en van de groep als geheel. In een van de groepen is iemand die bekend staat om
regelmatige terugvallen (zo eens per jaar een fikse binge) – natuurlijk is dat een risico, maar anderzijds
helpt de rol van gespreksleider en het nemen van die verantwoordelijkheid ook om zoveel als mogelijk
de lijn van herstel vast te houden. En als dat niet lukt komt hij juist door die rol ook meer klem te
zitten, want dan moet hij het delen met peersupporters, in plaats van tijdelijk weer onder te duiken en
daarna pas weer naar de groep te komen. Het kan dus ook ertoe leiden dat iemand zelf zich eerder uit
(wat vaak op zichzelf al een opluchting is) en nog kritischer kijkt naar zijn levensstijl en wat er naast
de groep misschien nog nodig is om daar verandering in te brengen. Het kan echt goed voor iemand
werken dit vrijwilligerswerk te gaan doen, ook al weten we niet hoe het gaat lopen.” Weer een ander
vult aan: “Inderdaad, als je die rol van gespreksleider eenmaal aangenomen hebt voel je ook dat je een
soort voorbeeldfunctie voor de andere deelnemers hebt en je dus, ook als zou je het willen, een
uitglijder of terugval niet kunt permitteren – dan helpt die rol je dus nuchter en clean te blijven.”
De vrijwilliger uit Utrecht vervolgt: “Ja, ik heb wel twee potentiële kandidaten. Het kan mensen ook
meer structuur geven. Ik vind het wel nodig dat ik er zelf vertrouwen in heb dat iemand eerlijk is over
een eventuele uitglijder of een terugval, bij eentje weet ik dat niet zeker. Bij die andere wel, maar die
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komt niet elke week. Door dit gesprek besef ik me wel dat ik veel van tevoren wil weten en het al een
beetje aan het invullen ben – ik kan beter gewoon eens in gesprek gaan met deze twee mensen en
kijken wat ervan komt.” Iemand reageert: “Dit is wel erg herkenbaar hoor, wij zijn voor onze groepen
ook op zoek naar een vierde vrijwilliger, want ik merk dat elke dinsdag Zoom én elke vrijdag de
offline groep wel veel impact heeft op mijn andere bezigheden (ik doe nog meer vrijwilligerswerk) en
privéleven. Ook met betrekking tot vakantie en zo. Het is daarom belangrijk wat meer vrijwilligers te
hebben zodat je meer flexibel wordt.”
De vrijwilliger uit Utrecht zegt: “Ja, want ik ben ook sponsor (buddy, persoonlijke peersupporter) van
iemand in de groep; dat doe ik twee keer per week, op maandag en vrijdag, en dan donderdagavond
het groepsgesprek – dan is het wel genoeg voor mij. Als daar nog een offline groepsgesprek bijkomt is
het gewoon te veel naast mijn werk, sporten en privéleven. Bovendien is het ook fijn om vervangers te
hebben voor als ik eens op vakantie wil of ziek ben, of om andere redenen verhinderd.” Iemand doet
een suggestie: “Een handige tussenstap is iemand in de groep, waarvan je denkt dat die het wil en kan,
te vragen gespreksleider te zijn terwijl jij zelf aanwezig bent: zo kun je iemand inwerken, kan diegene
oefenen en kun je na afloop erover sparren met elkaar hoe het is gegaan. Dan kan iemand er wat aan
wennen, en het leren kennen. Zo doen we dat in Amsterdam, zo zijn we aan nieuwe gespreksleiders
gekomen.” De vrijwilliger uit Utrecht zegt: “Ik wil jullie danken voor jullie inbreng en tips over het
zoeken naar nieuwe vrijwilligers. Ik wil nog wel graag iets vertellen over hoe ik het groepsgesprek
doe, in praktische zin. Ik begin altijd met een kort voorstelrondje, waarin iedereen vrij is al of niet te
vertellen waarom hij/zij in de groep zit. Ik merk dat iedereen dan altijd wel iets vertelt over zichzelf,
zowel over achtergrond (verslaving, eventuele behandeling, ervaringen met herstel) als over hoe het op
dat moment met die persoon gaat. Als het druk is houd ik dat rondje wat korter. Als het wat stiller is
kunnen we er meer tijd aan besteden voordat het groepsgesprek volgens de gespreksregels begint.
Soms stellen mensen ook wat vragen aan elkaar ter verdieping – dat mag in onze groep en leidt ook
niet tot discussies of kritiek. Maar als mensen niet willen dat er vragen aan hen worden gesteld dan
mag dat ook en dat wordt dan moeiteloos gerespecteerd. Uit dat rondje halen we dan het onderwerp of
de onderwerpen voor dat gesprek. Daarover hebben we dan diepgaande gesprekken van ruim een uur
tot anderhalf uur.
De deelnemers van de Buitenveldertgroep Utrecht geven aan dat het erg fijn vinden in de groep, dat ze
zich welkom voelen, en dat het een warme groep is. Ze geven aan dat ze heel veel hebben aan de
groepsgesprekken en dat het bij ons écht ergens over gaat, omdat we praten uit en over onszelf en zelf
de onderwerpen bepalen die we willen bespreken. Als er nieuwkomers zijn die door eerdere mindere
ervaringen bij andere groepen daar de nadruk op gaan leggen, geef ik altijd aan dat ik zelf naast deze
Buitenveldertgroep ook nog een andere zelfhulpgroep bezoek en dat ik er daar ook veel aan heb. Ik
vind het niet nuttig of zinnig, en persoonlijk ook onprettig, om negatief over andere groepen te gaan
doen omdat ik het belangrijk vind dat iedereen voor zichzelf, uit eigen ervaring bepaalt welke groep,
of welke groepen, het beste past. Ik stimuleer mensen zelf te kijken uit welke groep ze iets kunnen
halen – ik haal uit beiden wat, ook al zijn de groepen heel anders. We delen in de Buitenveldertgroep
wel echt uit eigen ervaring; hoe het voor jou is. Dus we gaan geen adviezen uitdelen, laat staan kritiek
hebben. Maar mensen hebben er wel behoefte aan om vragen aan elkaar te stellen. En als iemand een
ander toch onderbreekt zeg ik daar als gespreksleider ook wat van, omdat alle deelnemers de ruimte
moeten krijgen zich helemaal te uiten naar eigen behoefte. Maar eigenlijk lost de groep het ook wel
zelf op als bijvoorbeeld twee of drie mensen tegelijk iets willen delen: in onderling overleg komt dan
in goede harmonie vanzelf iemand als eerste aan het woord, waarna de anderen volgen als diegene is
uitgepraat. Als iemand een ander onderbreekt of we gaan afdwalen van het onderwerp, dan zeg ik daar
als gespreksleider wat van. En ik let erop dat we echt uit eigen ervaring blijven praten en elkaar niet
gaan adviseren, want we vinden het belangrijk dat iedereen geheel uit vrije wil en vrije beweging iets
kan halen uit de verhalen van anderen, zonder iets opgedrongen te krijgen. Bovendien kun je alleen
vertellen hoe je het zelf hebt gedaan, en een ander helemaal niet adviseren, want elk mens is anders,
elk verhaal is anders, elke worsteling en elke oplossing is anders per individueel geval, hoezeer we
ook erkenning en herkenning vinden in elkaars verhalen over onze ervaringen met verslaving en
herstel daarvan.” Iemand vult aan: “Wij beginnen eigenlijk altijd met de vraag: “Hoe was je week?” en
daaruit komt dat vaak ook het onderwerp voor het groepsgesprek. Maar ook tijdens die ronde wordt
niemand onderbroken en kan in alle rust zijn/haar ervaringen delen. Een voor een. Dat vinden we
essentieel. Pas als daarna de ronde geweest is over het onderwerp, dan is er de gelegenheid nog wat na
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te praten, dus ná het groepsgesprek.” De vrijwilliger uit Utrecht reageert: “Ja, want soms wil iemand
toch nog wat kwijt dat hij/zij tijdens het groepsgesprek is vergeten, of iemand wil nog iets vragen aan
iemand omdat hij/zij iets niet begrijpt of er nog wat meer over wil weten, zodat het item nog wat wordt
uitgediept. Dat vinden mensen heel prettig want zo komen ze vaak bij iets wat hen eigenlijk toch nog
wel dwarszat en wat ze graag kwijt wilden. Ik heb gemerkt dat mensen van de vaste kern in Utrecht
elkaar zo goed kennen dat dit op zichzelf al rust geeft aan het groepsgesprek door de goede onderlinge
band. Dan is er ook meer ruimte flexibel met onze gespreksregels om te gaan. Nieuwkomers vinden
onze huidige werkwijze ook prettig. Tegelijkertijd weten ook alle deelnemers dat als het drukker is dat
ik dan meer op de structuur moet letten omdat het anders rommelig en onrustig kan worden.”
Een ander zegt: “Tijdens een Zoom bijeenkomst was het een keer zo druk dat ik de deelnemers heb
gevraagd gebruik te maken van het virtuele “handje opsteken” als ze iets wilden zeggen, en de rest heb
toen gevraagd op “mute” te gaan staan, want anders werd het te onrustig inderdaad. Bij Zoom is het
eigenlijk nog belangrijker dat het groepsgesprek rustig en ordelijke verloopt, anders wordt het heel
vermoeiend. Voordeel van Zoom is ook dat je als gespreksleider ook deelnemers kan “muten” zowel
wegens achtergrondgeluiden als wanneer iemand anderen wil onderbreken. Eigenlijk past dat precies
bij de rol van een gespreksleider: één van de functies is dat hij het woord geeft aan iemand, en dus niet
aan de anderen, op dat moment. Het fijnst is het eigenlijk als iedereen die niet aan woord is zichzelf op
“mute” zet, zodat er geen bijgeluiden zijn. De meeste mensen doen dat ook en we hebben die regel
toegevoegd aan de online gespreksregels.” De vrijwilliger uit Utrecht vervolgt: “Ik ben ook altijd wel
op zoek naar andere deelnemers die me die feedback willen geven zodat ik weet wat ze ervan vinden
en zo maak ik ze ook medeverantwoordelijk voor het hele proces. Soms is het wel een uitdaging dat
we met alle verslavingen bij elkaar zitten, met name als er ook mensen zitten met een eetverslaving,
want het argument is dan “je moet blijven eten om te leven, maar je hoeft geen alcohol te drinken om
in leven te blijven”. Zo ook met relatieverslaving: je hoeft niet zonder relaties verder te leven. Maar als
je er dieper op in gaat tijdens zo’n groepsgesprek, vind je onderliggend altijd dat er veel meer
overeenkomsten dan verschillen zijn in gedrag: de mateloosheid, de grenzeloosheid. En een alcoholist
moet ook iets blijven drinken op feestjes, partijen en recepties – steeds weer aangeven dat hij geen
alcohol wil maar iets anders. Zo wil een eetverslaafde hapjes en taartjes afslaan. Laatst hebben we een
lang groepsgesprek gewijd aan eetverslaving omdat deelnemers daarmee kampen. Na afloop gaven de
mensen die problemen hebben met drank en drugs aan dat ze hier eigenlijk heel veel van leerden, meer
dan ze dachten, ook over zichzelf en over hoe hun verslaafde brein werkt. Maakt het wel zoveel uit of
je naar drank, de drugs of het eten grijpt uit onzekerheid, een slecht zelfbeeld, stress, een gevoel van
leegte? – dat was de vraag die zichzelf door deze bijeenkomst stelden.
De groepsapp in Utrecht is net als in alle Buitenveldertgroepen vrijblijvend, en mensen delen er verder
eigenlijk weinig: ik zet er wekelijks de link voor Zoom in, of de codes van de toegangsdeuren van de
locatie. Als mensen iets willen delen in de appgroep vragen ze dat eigenlijk altijd eerst even aan mij.
Eén keer deelde iemand een filmpje dat niet ter zake deed in dit verband, en toen kwam er meteen
vanuit de groep zelf de opmerking dat de groepsapp daarvoor niet bedoeld is. Dat vind ik wel fijn en
de anderen ook, want mensen worden gek van die appgroepen waarin de hele tijd van alles en nog wat
gedeeld wordt – dat geeft veel onrust op je telefoon en we zijn nu juist op zoek naar rust en herstel.
Maar de groepsapp vind ik echt heel fijn en hij werkt ook heel goed op deze manier; precies waarvoor
hij bedoeld is: mededelingen over de groepsgesprekken en de mogelijkheid peersupport te zoeken als
iemand daar behoefte aan heeft. Zo blijf je op een fijne en rustige manier met elkaar in contact zonder
steeds in contact te moeten treden op momenten dat je daar geen behoefte aan hebt. Het is een heel
direct en up to date medium. Ook ouderen doen mee in de appgroep, dus er wordt ook niemand
buitengesloten die daar niet voor kiest.
Ik wil nog een ander onderwerp voorleggen aan jullie: Er was eens iemand die voor gokverslaving een
traject bij Trubendorffer had gedaan. Gedurende die periode moet je helemaal nuchter zijn, maar toen
zijn traject klaar was, bleef hij wel naar onze groepsgesprekken komen, maar gaf tegelijkertijd aan dat
hij in het weekend wel weer eens een biertje met vrienden zou willen drinken. Dat heeft hij oprecht als
onderwerp ingebracht bij het groepsgesprek, en iedereen heeft daarover toen zijn/haar ervaring en
daarop zijn/haar visie gegeven. Maar bij zo’n onderwerp moet je als gespreksleider wel extra alert zijn
om ervoor te zorgen dat het goed blijft verlopen, want voor sommigen is het glad ijs. Ik heb toen ook
gevraagd aan de andere deelnemers, met name degenen die worstelen met alcohol, of het oké voor hen
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was dat hij dit zei en dat dit het onderwerp voor het groepsgesprek zou worden. Want ik vond de vraag
begrijpelijk en terecht, maar begrijp ook dat het voor andere, vooral nieuwere, en met alcohol
worstelende deelnemers lastig en ingewikkeld kan zijn. Ik vind dit onderwerp echt lastig, als iemand
het inbrengt, en dat is al een paar keer gebeurd. Maar ik vind het niet helpend om te zeggen dat we het
er niet over kunnen hebben. We hebben het namelijk ook over het thema gezond leven en dus over
gezond eten, sporten, computer- en smartphone-gebruik terwijl er deelnemers zijn met een eetstoornis,
workaholics, of mensen die overmatig fanatiek sporten, of een gameverslaving hebben of ander soort
internetverslaving. Onmatigheid en dwangmatigheid kan zich op zoveel manieren manifesteren in het
leven. Het is belangrijk te weten of alle deelnemers wel willen praten over het ingebrachte onderwerp.
Soms maak ik het thema ook iets breder en stel dan bijvoorbeeld de vraag: “Is het verstandig een in
potentie verslavend middel te gebruiken of in potentie verslavend gedrag te vertonen en waarom zou je
dat eigenlijk nog willen?”
Wat betreft het thema ‘je rol als vrijwilliger die gespreksleider én gewoon gelijkwaardig deelnemer is’
nog even dit: ik laat nieuwe en bekende deelnemers bij binnenkomst weten dat ik gespreksleider ben
én dat ik er zit voor mijn eigen herstel, zodat dit meteen duidelijk is en er dus een structuur is.
Als iemand dan daar meteen tegenin gaat is het ook maar meteen duidelijk. Als er iemand deelneemt
waarvan ik vermoed dat die nog gebruikt geef ik ook duidelijk aan dat, als je die dag gebruikt hebt, je
moet luisteren en niet kunt praten. Maar je merkt ook wel dat mensen die echt nog diep in gebruik
zitten eigenlijk ook weer snel afhaken omdat ze dan het gesprek helemaal niet kunnen volgen, want we
hebben diepgaande gesprekken. Dan is er echt eerst detox en eerste behandeling nodig. Mensen
moeten op een bepaalde manier wel klaar zijn voor deelname aan onze groepsgesprekken op basis van
de gespreksregels, en wel op een manier dat ze groep niet verstoren.
Voordeel van én online groepsgesprekken én op locatie in Utrecht is ook dat deelnemers die het erg
moeilijk hebben aan beiden deel kunnen nemen zodat ze twee keer per week kunnen uiten en luisteren
naar anderen, in contact zijn met lotgenoten. Je veilig voelen en verbinding ervaren in de groep is wat
mij betreft het belangrijkste en geeft mij en de andere deelnemers duidelijk heel veel. Ik was meteen
heel blij met de Buitenveldertgroep vanaf de eerste keer dat ik er kwam. Het zijn gewoon hele fijne
mensen in de groep. Natuurlijk ga ik er voor mijn eigen herstel heen, maar ook steeds meer omdat het
heel mooi is bij te dragen aan het herstel van anderen. Dat geeft heel veel voldoening, is fijn en leuk
om te doen en ik ga er dus graag heen.”

Activiteitenverslag 2021 Buitenveldertgroep IJmuiden/Velsen
Nadat in maart 2020, zoals beschreven in het verslag over dat jaar, de Buitenveldertgroepen getroffen
waren door alle coronamaatregelen, hebben ze het aanbod voor de bezoekers van de groepsgesprekken
die tot dan wekelijks op locaties werden georganiseerd direct aangepast, zoals beschreven op pagina 4
tot en met 49 van dit verslag.
Wanneer het maar enigszins mogelijk was onder de corona maatregelen en situatie omtrent COVID in
2021, organiseerde de vrijwilliger van de Buitenveldertgroep IJmuiden/Velsen groepsgesprekken op
locatie, voor zover daar vrijwilligers beschikbaar waren, in goed overleg. Tegelijkertijd hebben we
gemerkt dat mensen uit de gemeente Velsen die zich bij ons aanmeldden vaker belangstelling toonden
om (ook) deel te nemen aan het wekelijkse online gesprek via Zoom dat sinds de corona pandemie is
toegevoegd aan ons aanbod. Vaak is dit omdat ze toch nog bang zijn besmet te raken in een groep.
Maar dat kan ook zijn om persoonlijke redenen, zoals de angst bekenden tegen te komen op de locatie,
of tijdens de gang daarnaartoe, of in de groep zelf. Voor een deel van de belangstellenden voelt online
dan veiliger, en de drempel tot deelname lager. Waarbij we er graag de nadruk op willen leggen dat dit
aanbod een duidelijke positieve en extra toevoeging op en in lijn met ons reeds bestaande aanbod is
gebleken voor een deel van de zowel oude als nieuwe belangstellenden, en dat de werkwijze strikt
dezelfde is als bij de groepsgesprekken op locatie, dus op basis van de gespreksregels zoals we die met
vertegenwoordigers van alle Buitenveldertgroepen hebben samengesteld en indien mogelijk updaten,
ook voor de online situatie. Op de website stond in 2021 dan ook op de pagina van de groep Velsen:
“Momenteel afhankelijk van de mogelijkheden op de locatie fysieke groepsbijeenkomsten in IJmuiden
i.v.m. corona virus. Wel voortdurend online contacten en je kunt natuurlijk gewoon bellen met
contactpersoon M., of je verhaal kwijt of vragen stellen op deze site, mailen met info@zelfhelp of
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bellen met gratis nummer 0800-0200596. Je kunt ook deelnemen aan een van onze online
groepsgesprekken door te mailen met info@zelfhelp.nl” Het coronavirus heeft, ook in 2021, de
vrijwilliger en deelnemers van de Buitenveldertgroep IJmuiden/Velsen genoodzaakt snel en creatief te
reageren om zo het aanbod in deze crisisperiode anders dan door middel van de gebruikelijke fysieke
groepsgesprekken te handhaven, zodat het lotgenotencontact beschikbaar bleef en blijft voor huidige
en nieuwe deelnemers daaraan. Er bestond al een groepsapp, en de gespreksleider en contactpersoon
had van alle bezoekers die dat wilden een telefoonnummer, zodat er meteen telefonisch en/of appcontact was of beeldbellen voor wie daar behoefte aan had. Zowel tussen gespreksleider en bezoekers
van de groep als tussen bezoekers onderling. Op die manier is die het lotgenotencontact geborgd. Ook
werd het al snel mogelijk deel te nemen aan online groepsgesprekken.
Toen de maatregelen wat werden verruimd zijn voor en door trouwe en betrouwbare bezoekers ook
weer fysieke groepsgesprekken georganiseerd op locaties in de buitenlucht als het weer dat toe liet.
Soms eerst in twee- of drietallen om de risico's op besmettingen te beperken. Later, na weer wat
verruimingen van de coronamaatregelen, zijn en worden er ook dergelijke groepsgesprekken gehouden
in ruime rustige horecagelegenheden (met voldoende ruimte voor afstand en privacy) en een enkele
keer op privéadressen van deelnemers. Gezien het bewaken van privacy en anonimiteit en ook voor de
veiligheid (niet elke nieuwe bezoeker is altijd al helemaal stabiel en betrouwbaar qua gedrag) worden
dergelijke mededelingen niet op de website geplaatst. Wanneer belangstellenden contact opnemen
door te bellen met de contactpersoon kan eerst een inschatting gemaakt van stabiliteit en intentie van
degene die contact opneemt. Soms is het namelijk zo dat iemand nog zo instabiel, verward of ziek is,
dat het beter is om eerst naar de professionele hulpverlening te verwijzen. Er zijn dus allerlei andere
mogelijkheden ontwikkeld om het lotgenotencontact en de groepsgesprekken te borgen. Waaronder
elke week drie groepsgesprekken via Zoom die door vrijwilligers van diverse Buitenveldertgroepen
worden georganiseerd.
Kortom: als de groepsgesprekken niet fysiek op de vertrouwde locatie konden plaatsvinden en dus ook
niet als zodanig vermeld op de website, werd daarin voorzien door gebruik te maken van andere,
corona-veilige locaties en individuele contacten. En voor wie dat toch ook nog te onveilig vond, in
verband met voortgaande regionale uitbraken en de kans op een tweede golf, was er dus steeds de
mogelijkheid tot telefonisch contact, app-contact en beeldbellen of deelname aan een van de online
groepsgesprekken. De groepsgesprekken en het lotgenotencontact zijn en blijven dus de essentie van
onze activiteiten, ook in coronatijd. Juist in deze tijd blijkt deze vorm van ondersteuning erg belangrijk
voor deelnemers om in herstel te blijven en, in geval van nieuwe bezoekers, in blijvend herstel te
komen. De vrijwilliger in IJmuiden is ook in herstel gebleven ondanks dat ze behoorlijk in shock was
door de uitbraak van corona, mede wegens heftige herinneringen uit een traumatisch verleden in een
dictatuur én zeer onveilige thuissituatie, als wegens fysieke gezondheidsproblemen die zowel corona
als vaccinatie erg bedreigend maakten. Toch heeft zij het heel 2021 volgehouden er ook te zijn voor de
deelnemers van de groep, net zoals ze zich als mantelzorger van een oude buurvrouw wist in te zetten.
Dat is een mooie uitkomst van blijvend herstel, ook in deze moeilijke periode. Die nog werd verstrekt
door een renovatie in het gebouw waar zij woont, die zeer veel geluidsoverlast met zich mee bracht,
wat erg vermoeiend was omdat zij extra aan huis gebonden was door gezondheidsproblemen en
corona. Naast herstel van verslaving heeft zij zich ook langdurig ingezet om ervoor te zorgen dat ze
nieuwe scootmobiel zou krijgen, omdat de oude versleten was en de actieradius steeds verder afnam.
Ook zoiets kan een heel proces zijn waarbij ondersteuning door lotgenoten uit de Buitenveldertgroep
een positieve rol speelt, net zoals zij zich als vrijwilliger en mantelzorger anderen ondersteunt als die
het nodig hebben. Dat mes snijdt aan twee kanten: je helpt anderen maar ook jezelf, bijvoorbeeld door
even wat afleiding van je eigen sores te hebben.
Deelnemers van de Buitenveldertgroep IJmuiden/Velsen gingen in 2021 ook regelmatig een eindje
met elkaar wandelen in de duinen; op verharde paden indien de scootmobiel ook mee ging. Eind 2021,
in de winter, kreeg de vrijwilliger het echter erg zwaar door fysieke problemen en het overlijden van
de huisarts. Gelukkig was en bleef er steeds het bewustzijn van de situatie zelf zonder er helemaal in
en aan ten onder te gaan, mede ook door het erover praten met lotgenoten. Hoe kwetsbaar en verdrietig
deelnemers ook kunnen zijn, bij ons kunnen ze hun verhaal kwijt in een veilige begripvolle omgeving
die zelf spreekt vanuit eigen ervaring met kwetsbaarheid en herstel. Zij geven dan aan dat het echt van
belang is, hoe moeilijk dat ook kan zijn, ook een goede vertrouwensband met de nieuwe huisarts op te
bouwen, ook al heb je hele gegronde redenen door vreselijke eerdere ervaringen mensen veel eerder te
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wantrouwen dan te vertrouwen. Om dan tóch aan te geven hoe het er werkelijk met je voorstaat kan
een enorme uitdaging zijn, uiteraard. Deelnemers geven aan dat zelfhelp heel belangrijk voor hen is.
En diverse (ex)deelnemers hebben ook laten weten dat ze dankzij deelname aan de groepsgesprekken
in herstel zijn gebleven en zich verder hebben ontwikkeld. Na een aantal jaren helemaal nuchter, clean
en/of vrij van gokken te zijn, hebben ze hun leven weer op de rails, of hebben een geheel nieuw leven
opgebouwd. Ze werken (weer), hebben een relatie/gezin, vrienden, hobby, en voor een groot deel van
hen is de behoefte dan nog naar de groep te komen minder groot. Dat kan voor de groep zelf echter
soms wel lastig zijn, zeker door de hiaat die corona heeft geslagen. Het is heel fijn te vernemen dat het
zo goed gaat, en vooral ook blijvend goed gaat met (ex)deelnemers van de groep, maar door zowel de
coronaperiode waarin mensen minder goed naar de groep durfden komen, als door de toenemende
problemen met fysieke gezondheid van de vrijwilliger, was eind 2021 begin 2022 wel een erg lastige
periode. Gelukkig is er via de online groepsgesprekken een jonge vrijwilliger bijgekomen met meer
dan genoeg energie, wil, capaciteiten, interesse en zin om zich in te zetten voor de Buitenveldertgroep
IJmuiden/Velsen. Dat schept weer hernieuwd perspectief. Want gaandeweg 2021, toen de wisselende
coronamaatregelen maar roet in het eten bleven gooien voor wat betreft de groepsgesprekken op
locatie ontstond bij een aantal deelnemers en bij de vrijwilliger, net zoals bij velen van ons, wel enige
“coronamoeheid”. De vrijwilliger verwoordde het in mail zo: “Sommige deelnemers haken soms af en
reageren niet meer, of vaag, als ik informeer hoe het met ze gaat. Dat hoeft geen uitglijder of terugval
te betekenen (alhoewel wij dat met onze achtergrond natuurlijk wel snel geneigd zijn te denken), maar
het is merkbaar dat sommigen door corona en de maatregelen, met zoveel gevolgen voor onze
wekelijkse groepsgesprekken, minder cohesie kunnen ervaren. Ondanks dat ik mijn best doe in contact
te blijven en ze te stimuleren dat onderling ook te doen. Maar eerlijk gezegd ben ik zelf soms ook wel
wat coronamoe, naast de fysieke gezondheidsklachten die me erg moe maken. Samen blijven we
steeds positief ingesteld, ondanks alle lockdowns en wisselende maatregelen die zoveel impact hebben
op de groep. Gelukkig ben ik zelf dankzij de Buitenveldertgroep IJmuiden/Velsen vele jaren nuchter
en clean, wat mij in deze periode extra sterkt om stabiel te blijven. Het was in 2021 nog steeds erg
behelpen door corona en de steeds wisselende regels en uitbraken. Maar ik sta in deze periode, als
gespreksleider en contactpersoon van de groep, mensen steeds telefonisch te woord om ze langs die
weg continu naar behoefte te kunnen ondersteunen. Daar hebben de sommige deelnemers namelijk
echt meer voorkeur voor, dan voor de online groepsgesprekken. Onderling blijven ze ook liever op die
manier in contact, en door elkaar individueel op te zoeken, indien mogelijk.
In de telefonische benadering en in de appgroep benader ik de mensen overigens wel vrijblijvend: ik
laat ze weten dat ze contact met me kunnen opnemen en dat ik hen kan bellen, en ik vraag ook hoe het
met ze gaat, maar ik ga er verder niet steeds actief achter de mensen aanzitten “jagen”, want eigen
regie en zelfredzaamheid maakt onderdeel uit van zelfhelp, en is volgens mij uiteindelijk ook het
meest herstel-bevorderend. Wij zijn namelijk geen hulpverleners en zijn er niet om mensen achter de
vodden aan te zitten of te helpen rehabiliteren, maar wél om ze te helpen herstellen door zelfhelp, dus
door te leren zélf initiatief te leren nemen. Dat is echt een andere rol dan die van een hulpverlener, en
dat moet zo blijven vind ik, ook in deze tijden van corona. Ik heb gemerkt dat de gespreksregels
duidelijk jarenlang beproefd zijn en heel erg goed werken om je als gespreksleider aan te houden en ze
scheppen een heel duidelijk kader. Anders ontstaat er op een gegeven moment teveel een soort open
discussie, wat soms heel vruchtbaar kan zijn, maar ook heel makkelijk kan ontaarden in hele rare
dingen waar je helemaal niet op zit te wachten, zoals dat iemand die zijn of haar ‘gelijk’ komt halen,
het veralgemeniseren van de eigen ervaringen met verslaving en herstel, hele debatten over algemene
onderwerpen, onenigheden, conflicten en zelfs ruzies – dat leidt tot niks en is niet herstel-bevorderend.
Dus praten we tijdens de groepsgesprekken helemaal uit en over onszelf, zonder dat er discussies zijn,
zoals duidelijk omschreven in de gespreksregels, ook online. En daarnaast is het ook prima dat ik nu
telefonisch contact en appcontact heb met mensen die daarvoor openstaan. Maar om weer een stevige
groep op locatie op te bouwen met een vaste kern die naar de wekelijkse groepsgesprekken kan komen
na corona, dat zal nog wel wat extra moeite en tijd kosten. Corona heeft gewoon haar tol geëist bij ons.
De groepsgesprekken zijn echt heel waardevol, daarom laat ik me niet uit het veld slaan door corona,
zolang ik het fysiek nog kan volhouden, waar daar zijn natuurlijk wel grenzen aan. Natuurlijk varieert
de groep altijd in samenstelling, dat valt niet te regelen. Soms zijn er meer mannen dan vrouwen, soms
meer ouderen dan jongeren: welke samenstelling de groep ook heeft, sommige nieuwkomers kunnen
daar heel sterk op reageren. Wat mij betreft zegt dat vooral iets over diegene zélf als iemand sterk
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reageert op de groep, op de groepsgrootte en groepssamenstelling. Ik heb namelijk alles al voorbij zien
komen: “De groep is te groot”, “De groep is te klein”, “Er zijn te weinig vrouwen”, “Er zijn te weinig
mannen.”, “Er zijn te veel ouderen.”, “Er zijn te veel jongeren”, enzovoorts. Maar dan leg je dus weer
alles buiten jezelf – wat vaak tijdens de verslaving ook kan gebeuren: iedereen en alles de schuld
geven van je verslaving in plaats van naar jezelf en naar jouw verslavingsgevoeligheid te kijken. Je
komt voor jezelf naar de zelfhelpgroep, om jezelf te helpen. Is het dan echt zo vreselijk belangrijk wat
de samenstelling van de groep is, die ook nog eens varieert in de loop van de tijd? Helpt het jezelf om
de nadruk te leggen op wat jij mist of denkt te missen, of kun je gewoon aan de slag met hoe het is en
met de mensen die er wél zijn? Dat probeer ik dan ook in contact te brengen. Je komt echt voor jezelf
naar de groep.” Hoewel er op een gegeven moment natuurlijk meer is dan dat. Een deelnemer zei dat
laatst heel mooi: “De ene keer kom ik voor mezelf, de andere keer kom ik voor een ander.” Want dat
is ook een aspect van de groepen: dat we er zijn voor elkaar. Het is heel fijn dat iedereen nu elke
donderdag kan deelnemen aan het landelijk Zoom gesprek, zodat er altijd de mogelijkheid is wekelijks
aan een groepsgesprek deel te nemen, ondanks corona. Ik heb trouwens al jarenlang contact met
iemand die heel vaak niet naar de groepsgesprekken kan of durft komen, maar wel heel veel zegt te
hebben aan ons contact, dat maakt ook deel uit van dit vrijwilligerswerk, wat mij betreft. Ieder mens is
waardevol, van ieder gesprek kun je iets leren. Soms denk ik wel eens dat de groep een bepaalde
grootte moet hebben om “zoden aan de dijk te zetten”. Maar ieder mens doet ertoe. Anderzijds is het
toch ook fijn als er een vaste kern is die wekelijks naar het groepsgesprek komt.
Voor de context hieronder nog wat fragmenten uit verslagen van voorgaande jaren, zodat de
geschiedenis van de Buitenveldertgroep IJmuiden/Velsen ook helder wordt voor hen die hierover voor
het eerst lezen: De gespreksleider van de Buitenveldertgroep IJmuiden zegt over de situatie van deze
groep tijdens de coronacrisis, in reactie op een compliment vanuit de stichting Zelfhelp Nederland dat
het vrijwilligerswerk dat ze doet altijd al enorm wordt gewaardeerd, maar in deze periode nog eens
extra: “Bedankt voor jullie complimenten; die worden door mij zeer gewaardeerd. De vaste kern van
de groep IJmuiden houdt ook in deze periode contact met mij en met elkaar ondanks dat fysieke
groepsgesprekken zoals we die het liefste zien nu even niet mogelijk zijn. Wij hebben nu telefonisch
contact. Bezoekers weten dat ik altijd opensta voor telefonische gesprekken. We geven niet op, en
gaan ook nu door met herstel en ons contact daarover. Het gaat goed met mij, ondanks deze
omstandigheden. Ik heb, net als de andere groepsleden, ook, en juist, in deze tijd al veel geleerd, in
plaats van me te verdoven zoals vroeger. Dat besef helpt me zowel door deze periode, als dat het me
helpt de ingrijpende maatregelen en hun psychologische effecten te filteren en daardoor niet door
angst voor het virus en de maatregelen overvallen te worden, hoewel ik nadrukkelijk tot de risicogroep
behoor. Dat geeft ruimte. Ik houd me sterk maar rust ook; dat wil ik jullie ook als tip meegeven. Wat
mij echt helpt zijn de inzichten die ik tijdens de behandeling bij Brijder in Alkmaar, en in de
groepsgesprekken in de Buitenveldertgroep IJmuiden heb opgedaan en bestendigd, namelijk dat veel
sterke gevoelens onbewust getriggerd worden door schema’s die we in het verleden opliepen. Zo moet
ik zelf bijvoorbeeld oppassen dat grote angst voor onderdrukking niet de overhand krijgt door alle
opgelegde beperkende maatregelen omdat ik destijds ben opgegroeid in een totalitaire dictatuur met
volledige controle. Er zijn sterke overeenkomsten met wat me nu overkomt, maar de achtergronden en
motieven zijn natuurlijk totaal anders. Door mij goed bewust te zijn van mijn geschiedenis en de
psychologische schema’s die zijn ontstaan door traumatische ervaringen op persoonlijk en
maatschappelijk vlak, kan ik voorkomen door angst overspoeld te worden. Dat is natuurlijk sowieso
enorme winst maar het helpt ook om uit gebruik te blijven.” Tijdens perioden dat de ruimte niet
beschikbaar was voor fysieke groepsgesprekken werden er naast genoemde contacten via telefoon,
WhatsApp en mail, ook wel fysieke ontmoetingen in twee- of drietallen georganiseerd in de
buitenlucht of bij de vrijwilliger thuis, uiteraard op de inmiddels helaas zo bekende anderhalve meter
afstand. Dat is een uitzonderlijke situatie, en we verwachten dit natuurlijk nooit van onze vrijwilligers
(contactpersonen en gespreksleiders). We raden normaal gesproken groepsgesprekken bij de
vrijwilligers thuis juist af, omdat privacy, anonimiteit en veiligheid heel erg belangrijk zijn in dit
vrijwilligerswerk. Regelmatig komen er namelijk mensen naar onze groepsgesprekken die nog niet
helemaal stabiel zijn. Als ze het dan een keer niet eens zijn met jou als gespreksleider kunnen ze
denken dat ze bij jou, als vrijwilliger en gespreksleider, persoonlijk verhaal kunnen komen halen in
plaats van dat ze begrijpen dat jij gewoon de gespreksregels hanteert. Of een nieuwe bezoeker is nog
niet helemaal uit gebruik, of een andere bezoeker heeft een uitglijder of terugval, komt in psychische,
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emotionele of praktische moeilijkheden en gaat vervolgens de vrijwilliger persoonlijk benaderen in
plaats van de worstelingen en problemen in te brengen als onderwerp voor het groepsgesprek, en/of
naar de hulpverlening te gaan. Hoezeer we ook de neiging begrijpen vanuit wanhoop een
peersupporter te verwarren met hulpverlening of teveel te verwachten van een lotgenoot, dat werkt
natuurlijk niet en jij, als vrijwilliger (contactpersoon en/of gespreksleider van de groep) kunt er ellende
mee krijgen. Bovendien helpt het de zelfredzaamheid en zelfregie van de herstellende verslaafde die
op die manier een beroep op je doet ook niet: daarvoor is het juist van belang te leren dergelijke
worstelingen en problemen open en oprecht in te brengen in het groepsgesprek en er op die manier met
alle peersupporters ervaringen, ideeën, tips en oplossingen uit te wisselen zodat je zelfstandig verder
gaat met herstel, en als dat niet lukt tijdig hulpverlening inschakelt, zodat je langs die weg eerst/ook
werkt aan herstel. Daarom adviseren we onze vrijwilligers altijd: Zet, als je dat niet prettig vindt, geen
gegevens op de website die herleidbaar zijn naar jou als privé persoon, zoals een telefoonnummer van
een vaste lijn of een herleidbaar emailadres waardoor jouw huisadres of ander privézaken te vinden
zijn op internet. Als je jouw mobiele nummer ook gebruikt voor andere zaken zoals je eigen bedrijf of
werk, en het staat ergens op een andere website, neem dan voor het werk in de Buitenveldertgroep een
apart nummer of zet een onherleidbaar apart aangemaakt mailadres op de site, zodat mensen langs die
weg contact kunnen opnemen. En bovenal: blijf altijd voelen wat voor jou goed voelt, wat jou grenzen
zijn. Bewaak je privacy zoveel als dat voor jou goed voelt. Sommige vrijwilligers zijn gewend met
grote regelmaat op verschillende plekken openlijk te spreken over hun eigen kwetsbaarheid en hebben
daar geen moeite mee: ze geven in klinieken voorlichtingen over zelfhelp en hun eigen verslaving en
verslavingsgevoeligheid in brede zin, zowel voor cliënten als voor medewerkers, en/of werken mee
aan presentaties en workshops op scholen en Hogescholen, en in andere contexten en situaties. Maar
andere vrijwilligers voelen daar niks voor, en willen dat de bekendheid van hun kwetsbaarheid zich
beperkt tot de Buitenveldertgroep en zelfgekozen intimi. We raden dus ook aan te onderzoeken welke
deelnemers aan de groep jij wel/niet denkt/voelt te kunnen vertrouwen, welke contacten voor jou
gezond en goed voelen. De ervaring leert dat de meeste bezoekers van onze groepen meestal geen erg
problematisch, onrustig, onverwacht, onredelijk of onbetrouwbaar gedrag vertonen. We trekken over
het algemeen een wat rustiger publiek omdat de groepsgesprekken ook rustig zijn. Ook worden
vrijwilligers privé met rust gelaten. Maar anderzijds is dat juist ook mede te danken aan de alertheid
van onze vrijwilligers op het naleven van onze gespreksregels, en het waarborgen van de anonimiteit
en privacy van en door de vrijwilligers en andere bezoekers door henzelf, waardoor er gelukkig maar
zeer zelden problemen zijn op dat vlak.
Daarom heeft de vrijwilliger en gespreksleider van de Buitenveldertgroep in IJmuiden naast contacten
met vertrouwde en betrouwbare bezoekers in privé sfeer georganiseerd, tijdens de coronaperiode ook
telefonisch contact met de andere bezoekers, of via WhatsApp of mail. Zij hield ook regelmatig
contact met diegene die over het gebruik van de groepsruimte besliste, zodat de behoefte aan fysieke
bijeenkomsten daar, ondanks coronamatregelen, steeds in beeld bleef, waardoor, zodra het maar
enigszins mogelijk was, ook de fysieke groepsgesprekken in die ruimte weer gehouden konden
worden. Corona heeft overigens ook grote persoonlijke impact op het leven van de vrijwilliger van de
Buitenveldertgroep IJmuiden/Velsen, wegens een ernstige chronische luchtwegaandoening, waardoor
het nare longvirus extra gevaarlijk is. Tegelijkertijd worden, zoals eerder beschreven, de beperkende
en controlerende maatregelen als uitermate onprettig en onvrij ervaren op basis van eerdere ervaringen
met sterk beperkende en controlerende maatregelen door een totalitair regime. Het lukte en lukt
gelukkig heel goed zich van dat alles bewust te zijn en in balans te blijven, mede dankzij de
peersupporters en groepsgesprekken in de Buitenveldertgroep IJmuiden/Velsen. Het helpt echt enorm
regelmatig contact te houden met bezoekers van de groep. De vrijwilliger van de Buitenveldertgroep
IJmuiden/Velsen is enorm sterk en houdt ondanks corona de moed erin, en doet wat mogelijk is voor
oude en nieuwe bezoekers van de groep door als contactpersoon en gespreksleider beschikbaar te zijn,
niet alleen tijdens de fysieke groepsgesprekken, tijdens die fasen van deze pandemie dat die mogelijk
zijn, maar ook door telefonisch en app-contact, appgroep, en persoonlijk contact. Dat is in deze rare
tijden extra belangrijk voor mensen met kwetsbaarheden, zo blijkt uit dit geanonimiseerde appcontact: “A: Hoe gaat het met je?” “B: Fijn dat je naar me vraagt. Ik ben uit een depressie aan het
klauteren en probeer negatief om te zetten naar positief. Maar dat valt niet mee want er zijn trauma’s te
verwerken en dat is momenteel een fulltime job.” “A: Ja, dat kan zeker een fulltime job zijn, weer ik
uit eigen ervaring. Sterkte en succes alvast langs deze weg daarmee, ik bel je op een later moment,

178

want ben nu even heel erg druk, is dat oké voor jou?” “B: Dank je wel voor nu en ja dat is goed, ik
hoor het wanneer je tijd hebt.” WhatsApp is ook handig voor het snelle praktische contact met de
vrijwilliger over zaken die in of rond de groep spelen, zeker onder de steeds wisselende
omstandigheden door corona en de maatregelen daaromheen. Zo appte de vrijwilliger in het begin van
de eerste lockdown in maart 2020: “Het buurtcentrum is door de lockdown gesloten. We gaan als
groep meteen over op telefonisch en app contact, en we hopen, zodra er weer wat meer mag, elkaar
ook fysiek te gaan ontmoeten in twee- of drietallen, buiten of bij deelnemers thuis. En natuurlijk ben
ik ook voor nieuwe belangstellenden gewoon telefonisch bereikbaar.” Op basis van dergelijke
berichten wordt de pagina van de Buitenveldertgroep IJmuiden/Velsen op de website direct aangepast,
zodat geïnteresseerden weten hoe de situatie is, en ze niet voor niets naar de locatie komen, zonder
voorafgaand contact. Wat later lezen we: “Onze locatie is helaas nog niet open.” Onze reactie: “In de
lockdown (we wisten april 2020 nog niet dat er meerdere lockdowns zouden volgen) zijn de meeste
locaties er helaas niet klaar voor weer groepen te ontvangen. Sommige mensen spreken daarom ergens
buiten af; daar is de kans op besmetting sowieso héél klein door wind en zon. Misschien is dat ook een
idee voor jullie? En anders maar bellen/appen/mailen, of wat jou en de groep past en wat jullie fijn
vinden.” Het is gebleken dat ook de Buitenveldertgroep IJmuiden/Velsen en de vrijwilliger daar, net
als alle andere Buitenveldertgroepen en hun vrijwilligers, op slagvaardige en creatieve wijze met deze
coronaperiode zijn omgegaan en omgaan, en steeds oplossingen hebben gezocht en zoeken, die het
aanbod waarborgen langs verschillende wegen, passend bij de groep, de locatie, de lokale
omstandigheden en natuurlijk bij de vrijwilliger die dit mooie werk doet. Zo was de reactie vanuit
IJmuiden: “Als het weer het toelaat gaan we volgende week buiten bijeenkomen, om elkaar weer echt
‘in real life’ te zien en direct contact te hebben. Er is ook weer een nieuwe aanmelding en die komt
dan ook meteen langs. Ik heb er goede zin in.” Een andere keer, met minder goed weer, vertelt de
vrijwilliger over een hele andere creatieve oplossing, omdat de vertrouwde locatie nog gesloten was:
“We zijn voor een groepsgesprek deze week bij de Chinees gaan zitten, omdat ik weet dat het daar
vaak heel rustig is (vooral afhalen). De eigenaar en medewerkers vonden het goed dat we daar
plaatsnamen als we alleen koffie en fris zouden nemen en geen eten. Dus dat is ook een goede
oplossing want het was er inderdaad heel rustig en we konden in alle rust ons groepsgesprek houden.”
September 2020 informeert onze contactpersoon van de gemeente Velsen belangstellend hoe het eraan
toe gaat, gezien de uitzonderlijke omstandigheden door corona: “Kunt u vertellen of er ten opzichte
van vorig jaar iets veranderd is, specifiek voor Velsen? Of is het hetzelfde gebleven? Als ik op de
website kijk zie ik dat er in Velsen nog geen groepsbijeenkomsten zijn i.v.m. corona. Wel zijn er
online contacten of kan er gebeld worden met de contactpersoon. Klopt dit nog steeds? In het
activiteitenplan lees ik namelijk dat de groepsgesprekken tot de kerntaken van de Buitenveldertgroep
en stichting Zelfhelp Nederland behoren, zij vormen de essentie van de activiteiten. Als er nog geen
groepsbijeenkomsten zijn, wordt dit dan op een andere manier vormgegeven? Ik hoop graag van u te
horen.” Ons antwoord: “Er zijn in principe geen veranderingen in activiteiten in Velsen en IJmuiden die zijn dus inderdaad zoals beschreven in het verslag over 2019 en in het activiteitenplan 2020/2021.
Met dien verstande dat, zoals al gemeld in het verslag 2019 vanaf pagina 6 laatste alinea, tot en met
eerste alinea pagina 8, corona ook de Buitenveldertgroep IJmuiden/Velsen heeft genoodzaakt vanaf
half maart 2020 snel en creatief te reageren, om het aanbod in deze crisisperiode, anders dan door
middel van de gebruikelijke fysieke groepsgesprekken, te handhaven, zodat het lotgenotencontact
beschikbaar bleef en blijft voor huidige en nieuwe deelnemers daaraan. Er bestond al een groepsapp en
de gespreksleider en contactpersoon had van alle bezoekers die dat wilden een telefoonnummer zodat
er meteen vanaf half maart telefonisch en/of app-contact was, of beeldbellen voor wie daar behoefte
aan had. Zowel tussen gespreksleider en bezoekers van de groep, als tussen bezoekers onderling. Op
die manier is die eerste periode meteen het lotgenotencontact geborgd. Toen de maatregelen wat
werden verruimd zijn voor en door trouwe en betrouwbare bezoekers ook weer fysieke
groepsgesprekken georganiseerd op locaties in de buitenlucht als het weer dat toe liet (wat gelukkig
vaak het geval was deze zomer). Soms eerst in twee- of drietallen om de risico's op besmettingen te
beperken. Later, na weer wat verruimingen van coronamaatregelen, zijn en worden er ook dergelijke
groepsgesprekken gehouden in ruime rustige horecagelegenheden (met voldoende ruimte voor afstand
en privacy) en een enkele keer op privéadressen van deelnemers. Gezien het bewaken van privacy en
anonimiteit, en ook voor de veiligheid (niet elke nieuwe bezoeker is altijd al helemaal stabiel en
betrouwbaar qua gedrag) worden dergelijke mededelingen echter niet op de website geplaatst.
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Wanneer belangstellenden contact opnemen door te bellen met de contactpersoon kan er eerst een
inschatting worden gemaakt van de stabiliteit en intentie van degene die contact opneemt. Soms is het
namelijk zo dat iemand nog zo instabiel, verward of ziek is, dat het beter is om eerst naar de
professionele hulpverlening te verwijzen. Onderwijl, zo hebben we zojuist nog weer even gecheckt,
heeft de contactpersoon van de groep steeds contact gehouden met De Dwarsligger, in de hoop weer
toestemming te krijgen voor de groepsbijeenkomsten daar. Dat zou vanaf eind september 2020 weer
het geval moeten zijn, mits de huidige regionale coronamaatregelen in verband met een dreigende
tweede golf van het virus niet weer roet in het eten gooien. Maar dan hebben we dus inmiddels genoeg
andere mogelijkheden ontwikkeld om het lotgenotencontact en de groepsgesprekken te borgen. Er zijn
tevens elke week groepsgesprekken via Zoom die door andere Buitenveldertgroepen worden
georganiseerd maar die tijdelijk landelijk toegankelijk zijn voor belangstellenden uit andere gemeenten
als daar behoefte toe bestaat. Kortom: het lotgenotencontact en de groepsgesprekken konden tot op
heden nog niet fysiek op de vertrouwde locatie plaatsvinden, en dus ook niet als zodanig vermeld op
de website, maar daarin wordt voorzien door gebruik te maken van andere, corona-veilige locaties. En
voor wie dat toch ook nog te onveilig vindt, in verband met voortgaande regionale uitbraken en de
kans op een tweede golf, is er dus de mogelijkheid tot telefonisch contact, app-contact en beeldbellen
of deelname aan online groepsgesprekken. De groepsgesprekken en het lotgenotencontact zijn en
blijven dus inderdaad de essentie van onze activiteiten, ook in coronatijd. Juist in deze tijd blijkt deze
vorm van ondersteuning erg belangrijk voor deelnemers om in herstel te blijven en, in geval van
nieuwe bezoekers, in blijvend herstel te komen. Hiermee hopen we uw vragen beantwoord te hebben.”
We willen nog een voorbeeld geven van situaties en kwetsbaarheden waar bezoekers van de
Buitenveldertgroep in IJmuiden/Velsen mee te maken kunnen hebben, aan de hand van dit geheel
geanonimiseerd contact tussen twee peersupporters: “A: Het gaat nu niet goed met mij. Ik ben zwaar
depressief. Er zijn privé dingen binnen mijn gezin gebeurd die mij diep raken en schema’s triggeren.”
(Toelichting: “Een schema in de psychologie staat voor: opvattingen, emoties en houdingen over jezelf
en de wereld om je heen, om gebeurtenissen te interpreteren en er betekenis aan te geven. Dit
beïnvloedt en geeft vervolgens richting aan je gevoelens en gedrag. Als een soort kompas. Een
uiterlijk schema is bijvoorbeeld ‘verjaardag’: handen schudden, zingen, taart eten, en cadeaus
uitpakken. Of ‘begrafenis’: er is verdriet, er wordt gecondoleerd, afscheid genomen en begraven.
Ieder mens heeft duizenden van dit soort schema’s opgeslagen in het geheugen. Zo weet je in
uiteenlopende situaties wat je moet doen. Dat is handig want zonder schema’s zou je alles voor de
eerste keer doen, en dat kost veel energie. Over jezelf heb je ook bepaalde (innerlijke) schema’s. Deze
ontwikkel je door de jaren heen, naar aanleiding van de ervaringen die je opdoet tijdens je leven. Zijn
dit negatieve ervaringen, dan kun je schema’s ontwikkelen die je in de weg gaan zitten, en je niet
verder helpen: disfunctionele schema’s. Iemand kan verschillende disfunctionele schema’s hebben.
Daar kun je (veel) last van hebben, omdat je diepgewortelde negatieve overtuigingen hebben die niet
(meer) met de huidige werkelijkheid overeen hoeven komen, maar wél door de huidige realiteit
getriggerd kunnen worden. Als je als klein kind bijvoorbeeld fysiek of geestelijk mishandeld werd,
stond je machteloos, maar als iemand jou als volwassene fysiek of geestelijk wil mishandelen kan het
zijn dat je weer in die ‘kind-modus’ schiet en je volkomen machteloos voelt, waardoor je niet in staat
bent als gezonde volwassene te reageren en handelen, en voor jezelf op te komen. Bekende schema’s
zijn: Verlatingsangst, wantrouwen, verwaarlozing, isolement, mislukken, kwetsbaarheid,
afhankelijkheid, minderwaardigheid, extreme aanpassing/onderwerping, zelfopoffering, extreem hoge
eisen stellen aan jezelf en/of anderen, onvoldoende zelfcontrole, onderontwikkelde identiteit,
negativisme/pessimisme, emotionele inhibitie, bestraffendheid, strenge normen/overmatig kritisch
zijn. Hoe een schema kan werken laat een voorbeeld over verlatingsangst zien: Dit is een aanhoudend
gevoel dat belangrijke mensen in je leven jou in de steek zullen laten. Je bent ervan overtuigd dat je
iedereen die je dierbaar is zult verliezen en dat je voor altijd emotioneel in de kou komt te staan. Of ze
nu doodgaan, je wegsturen of zelf weggaan, je denkt en voelt in je hart dat je alleen gelaten wordt. Dit
schema maakt liefde eigenlijk onbereikbaar. Je kunt niet geloven dat er mensen zijn die van je houden
en dat nog steeds doen als ze een tijdje weg zijn. Je voelt je emotioneel erg afhankelijk van de ander.
Uit angst kun je ook onbewust negatief gedrag gaan inzetten, waardoor dit ook daadwerkelijk gebeurt.
Je kunt (onbewust) de ander gaan ‘afstoten’. Dit schema speelt bij een deelnemer:
“A: Afstand, uitsluiting door intimi die me opbreekt nu. Ik schiet daardoor in het diepe heftige schema
verlating (als kind in de steek gelaten door mijn ouders) en niet gezien worden. Ik ben daardoor zó
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boos, zó diep geraakt. Maar projecteer mijn schema gelukkig niet op de intimi. Ik ontkende eerst die
diepe verlatingsangst. Want ik ben in zo’n kapotte omgeving opgegroeid en kapot gemaakt daardoor,
dat het een wonder is dat ik mezelf en mijn omgeving niet kapot heb gemaakt. Ik heb angst weer
teleurgesteld te worden in contacten – dat ligt heel gevoelig. Ik wil deze schema’s nu echter wél
aangaan, en niet meer dempen met gebruik, zoals vroeger in verslaving, maar ook niet met pillen, want
antidepressiva zijn ook verslavend voor iemand die verslavingsgevoelig is.
Weet jij gezien je achtergrond iets over EMDR en traumaverwerking? Of ken je iemand met wie ik het
erover kan hebben?” “B: Daar heb ik zelf geen kennis over. Doel je met iemand met wie je het erover
kan hebben op een professional of lotgenoot?” “A: Een lotgenoot met ervaringen op dat terrein, om
iets verder te komen in dit proces en in mijn herstel. Vooral hoe ik boosheid nu een plek kan geven,
zodat ik er niet ziek van wordt want nu blijft het in mij.” “B: Wat mij helpt als ik heel erg boos ben is
het besef dat woede er net zo mag zijn als andere gevoelens, zoals verdriet, pijn, vreugde. Het hoeft
niet weg, en hoeft geen aparte plek te krijgen. Het helpt me daarbij wél het te uiten. Bijvoorbeeld door
het voluit te beschrijven voor mezelf, letterlijk opschrijven, al krassend en onderstrepend en met veel
hoofdletters en uitroeptekens en zo. Ook helpt het me te zuchten, grommen en schelden in mijn eentje.
Frisse lucht en zo diep mogelijk ademen helpen vaak me óók. Misschien kun je er iets mee?”
A: “Thanks, ik doe mijn best.”
“B: Ik zal ook nog even zoeken naar mogelijke tips op dit terrein, die app ik je dan morgen, want heb
nu geen tijd.”
De volgende dag appt peersupporter ‘B’ wat tips:
“https://www.herstel-ervaringsdeskundigheid.nl/over-ons/academie-voor-herstel-enervaringsdeskundigheid/
Al zoekend nog wat tips: https://www.psyned.nl/trauma/
en deze: https://www.indigo.nl/hulpaanbod/psychische-klachten/Trauma-en-PTSS/
Misschien ook dit: https://www.therapiepsycholoog.com/forum-tips
Geheel vrijblijvend natuurlijk allemaal en je hoeft er niks mee als het je niks lijkt.
Ik kom er nog twee tegen die mij wel aanspreken:
https://deinnerlijkekern.nl/hulpverlening/traumaverwerking en:
https://forum.viva.nl/psyche/ervaringen-emdr/list_messages/335281
In ieder geval heel veel sterkte deze periode!”
Ook in 2020 kwam de Buitenveldertgroep IJmuiden zoveel als de coronamaatregelen toelieten bijeen
op woensdagavond, zoals zij dat nu al 8 jaar doet sinds de start 15 mei 2013. Alles bij elkaar is het in
2020, ondanks corona, weer gelukt mensen met een verslaving te ondersteunen door middel van
lotgenotencontact. Die ondersteuning draagt duidelijk bij aan het voorkomen van terugval, versterking
van zelfredzaamheid en zelfregie, stimuleren van participatie in de samenleving, aan verdere groei en
ontwikkeling van alle deelnemers, en aan het ontwikkelen van, vaak eerste, nieuwe sociale contacten
na een verslavingsperiode. Tevens wordt door (vroeg)signalering, preventie en nazorg zwaardere zorg
voorkomen. Bezoekers die last hebben van achter de verslaving liggende psychische kwetsbaarheid,
horen van anderen in de groep dat het raadzaam kan zijn (ook) daarvoor in behandeling te gaan, omdat
zij daar zelf positieve ervaringen mee hebben. Zij hebben een meer diepgaande behandeling
ondergaan, waardoor weerbaarheid tegen uitglijders/terugval groter is geworden. Deelnemers kijken
naar elkaar om, en het maken van gezonde keuzes wordt gestimuleerd doordat de bezoekers allen het
serieuze streven hebben een gezondere leefstijl te ontwikkelen en die ook vol te houden op de lange
termijn. Deelname aan de groepsgesprekken draagt ook bij aan het versterken van zelfmanagement,
ervaringsdeskundigheid en informele zorg, en aan het actief bestrijden van stigma’s waardoor
participatie van (psychisch) kwetsbaren wordt bevorderd. Op 14 juni 2019 tijdens landelijk overleg
van alle Buitenveldertgroepen in Nederland waar de vrijwilliger van de groep in IJmuiden/Velsen
ondanks grote fysieke beperkingen gelukkig bij kan zijn, vertelt zij onder andere: “De
Buitenveldertgroep IJmuiden/Velsen is stabiel. De sfeer is goed: alle kwetsbare onderwerpen,
worstelingen en oplossingen kunnen worden ingebracht tijdens de groepsgesprekken die daardoor van
grote waarde zijn voor de bezoekers. Er kwam een tijdje terug iemand die nog in gebruik was maar
wél de intentie had te stoppen. Dat ging in het begin goed, en was voor de andere bezoekers ook oké.
Maar op een gegeven moment verstoorde het de groep een beetje, doordat mensen aangaven dat de
manier waarop hij/zij daarmee omging voor hen tóch trek verhogend begon te werken. Toen heb ik
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deze bezoeker daarop persoonlijk aangesproken, los van het groepsgesprek: gezegd dat als hij/zij niet
bereid was serieus en consequent te streven naar en werken aan abstinentie, in ieder geval gedurende
de periode dat hij/zij de groep bezocht, dat wij dan niet de geschikte groep voor hem/haar waren. Ik
vond het wél heel moeilijk dat te zeggen, want ik vind het erg moeilijk iemand te weigeren die
eigenlijk niet agressief is of zich op een andere manier misdraagt. Maar voor het behoud van en
veiligheid in de groep was het toen toch echt nodig. Vooral ook omdat mensen van de vaste kern na
verloop van tijd begonnen aan te geven dat ze dit echt niet prettig vonden en op den duur ook
verstorend, voor zowel het groepsgesprek als de sfeer in de groep. Het is ook echt niet de bedoeling
dat mensen alleen maar naar de groep komen om hun eenzaamheid te bestrijden of gezelligheid te
zoeken, zonder serieus aan hun herstel te willen of kunnen werken. We zijn echt een herstelwerkgroep,
waar mensen serieus aan hun herstel en verdere ontwikkeling komen werken met als basis de
gespreksregels. Als je nog in gebruik zit en daar in blijft zitten heb je ook een heel andere visie op het
leven dan wanneer je nuchter bent. Nu hij/zij niet meer komt is het ook weer veilig en rustig in de
groep. Dus het was echt nodig” Iemand van het dagelijks bestuur van de stichting zelfhelp zegt: “Zo’n
situatie kan inderdaad erg lastig zijn, en (te) lang voortslepen door grote loyaliteit en ruimdenkendheid
van de gespreksleider en/of de hele groep. Maar voor de functionaliteit van de groepsgesprekken is het
soms helaas nodig iemand aan te spreken op bepaald gedrag of een houding die storend is en daarbij je
te beroepen op onze gespreksregels. Daarbij kun je indien gewenst ondersteuning krijgen vanuit het
dagelijks bestuur van de stichting als je daar duidelijk om vraagt, zodat je het niet alleen hoeft te doen.
Zo hebben we in een ander geval in een andere groep een keer een officiële brief geschreven voor
iemand aan wie diverse malen was duidelijk gemaakt door zowel de hele groep, als door de
gespreksleider, dat hij wegens zijn verstorende gedrag niet meer welkom was. Hij bleef echter
hardnekkig terugkomen met steeds dezelfde verstorende attitude. Grappig genoeg was overleg met het
dagelijks bestuur en het schrijven van die brief blijkbaar krachtig genoeg: na een laatste waarschuwing
kwam hij twee jaar niet meer naar de groep, waardoor die brief niet overhandigd hoefde worden. De
gespreksleider hield hem wel altijd achter de hand, en nam hem wekelijks mee voor het geval dat,
want deze man bleef wel vaker langere tijd weg om dan ineens weer langs te komen om opnieuw het
groepsgesprek en de groep te verstoren. Inderdaad bleek, na twee jaar, deze man tóch weer te komen
opdagen, maar nog altijd met dezelfde uitstraling en houding.”
De gespreksleider van de betreffende groep meldt: “Inderdaad kwam deze man laatst na twee jaar
weer langs, terwijl hij zich destijds had misdragen, en vele malen voor onveiligheid in de groep had
gezorgd, waardoor de groep wilde dat hij niet meer kwam. We hebben hem eerst heel vaak opnieuw
een kans gegeven, nadat hij soms langere tijd niet kwam, maar als hij terug kwam vertoonde hij altijd
weer hetzelfde gedrag, dat de groep en het groepsgesprek duidelijk steeds verstoorde. Hij was ook niet
bereid op zijn gedrag te reflecteren, en het blijvend te veranderen. We hebben hem toen duidelijk
gemaakt dat hij echt niet meer kon komen, omdat hij zijn gedrag niet veranderde en hij de groep steeds
opnieuw bleef verstoren. Samen met het dagelijks bestuur hebben we toen een brief opgesteld voor het
geval hij, ook nadat we hem hadden duidelijk gemaakt niet meer te komen, tóch weer een keer zou
komen. Dat voorgevoel had ik al. Die brief heb ik dus twee jaar lang elke week mee genomen voor de
zekerheid. Dat was maar goed ook, want laatst kwam hij dus ineens alsnog van pas. Blijkbaar voelde
deze man zelf ook al aan dat hij alle grenzen had overschreden, want hij kwam vooraf naar me toe
zeggende: “Ik ben zeker geroyeerd?” Ik heb hem de brief gegeven, die hij meteen las, en hij is daarna
met stille trom vertrokken zonder opnieuw overlast te veroorzaken. Voor de zekerheid heb ik de
receptie van onze locatie ook duidelijk gemaakt dat de groep hem écht niet meer wilde ontvangen. De
receptionist wist meteen wat ik bedoelde, want hij kende het verhaal rondom deze man die op deze
locatie ook bij Jellinek bekend stond als iemand die de orde verstoorde. Gelukkig kan hij de groep nu
dus echt nooit meer op stelten komen zetten. Iemand die zich zo verstorend misdraagt en blijft
misdragen in de groep maken we gelukkig eigenlijk nooit mee: de sfeer is juist altijd prettig, rustig en
open.” Het lid van het dagelijks bestuur zegt: “Dus: Als een gespreksleider in een groep hiermee
worstelt, schroom dan niet contact op te nemen. Het fijne is dat je als gespreksleider dan ook niet
langer ‘de boosdoener’ bent, met de kans de persoonlijke pispaal van zo iemand te worden.”
De contactpersoon en gespreksleider van de groep IJmuiden/Velsen vervolgt: “Oké, helder. Dank voor
de support, want ik vond het echt lastig toen, maar ik begrijp nu dat het écht oké is dat ik toen ben
opgetreden. Er is trouwens óók een bezoeker die draaideurcliënt is omdat het nog niet lukt blijvend te
herstellen. Soms volgt weer een periode van gebruik en vervolgens vaak een gang naar zorg. Maar áls
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deze persoon naar de groep komt is dat echt een serieuze poging te herstellen en abstinent te zijn. Hij
probeert dan altijd nuchter te komen, en wil écht graag verder herstellen, maar door allerlei factoren
die niet mee zitten valt dat niet mee voor hem. Hij wíl wel en regelmatig lukt het hem ook weer een
periode abstinent te zijn – dat is op zichzelf al winst. Hij heeft echt van alles en nog wat gedaan wat
betreft behandelingen, maar het blíjft moeilijk. Als hij terugvalt en in gebruik zit komt hij ook niet
naar de groep, soms na een seintje van mijn kant. Maar als hij weer in herstel is, is hij welkom in de
groep, omdat hij écht van de verslaving af wil. Hij geeft aan dat hij de Buitenveldertgroep dan ook
echt nodig heeft om stabiel te blijven. De visie van de Buitenveldertgroepen is dat elk mens een uniek
individu is, van geheel eigen, en onschatbare waarde. Iedere bezoeker heeft een andere geschiedenis,
aanleg, mogelijkheden en beperkingen. Mensen met een verslavingsgevoeligheid hebben of heftige
ervaringen in hun jeugd gehad, of heftige ervaringen doordat ze verdwaalden in een verslaving,
waarvan onze bezoekers willen herstellen. Een groepsgesprek met unieke individuen die zichzelf
daardoor gezien en gehoord voelen in verslavingsgevoeligheid en mogelijke achtergrond, en daardoor
(weer) de moed oppakken verder te gaan met hun herstel, is in vele opzichten van onschatbare waarde.
Voor henzelf, maar ook voor de andere deelnemers aan de groepsgesprekken in de Buitenveldertgroep,
en ook voor de samenleving als geheel. Dat blijkt uit hoe bezoekers hun ervaringen met bezoeken aan
de Buitenveldertgroep verwoorden. Hier enkele voorbeelden: “Ik heb in deze groep geleerd dat ik niet
alleen sta met problematiek die voor de buitenwereld vaak een raadsel is.” “Een voordeel vind ik dat
er altijd een ongedwongen en veilige sfeer is.” “In de Buitenveldertgroep is er altijd een goed
groepsgesprek, omdat iedereen zich rustig uitspreekt en goed naar elkaar luistert.” “Als het in het
dagelijks leven moeilijk is vind ik in de groep rust en antwoorden om door te gaan.” “Ik ervaar het
groepsgesprek als een bezinningsmoment en tegelijkertijd als een soort ‘uitje’.” “Ik sta dankzij de
groep gelukkig niet meer alleen en voel mij geaccepteerd zoals ik ben.” “Het feit dat ik echt gehoord
word en we raakvlakken en overeenkomsten met elkaar hebben maakt dat ik me veilig voel.” “Door
mijn medegroepsleden voel ik me gesteund in het nuchter blijven en ze helpen me door moeilijke
tijden heen.” “Ik leer van iedereen iets en ben emotioneel weer een heel klein stukje gegroeid.
Daardoor heb ik meer zelfvertrouwen” “Het idee dat er altijd iemand is als ik het even alleen niet meer
trek – alleen dat gevoel al is 100% puur en liefde; dat is de groep voor mij.” “De groep wordt bezocht
door mensen van allerlei leeftijden en maatschappelijke situaties en afkomst, en de gesprekken helpen
mij aan mijn herstel te werken door me te uiten en écht goed naar anderen te luisteren.” “Het voelen
van herkenning en verbondenheid geeft kracht door te zetten: Ik ben niet alleen!” “De reden waarom
ik zoveel baat heb bij onze bijeenkomsten is hoofdzakelijk wederzijds begrip en respect dat ik vind in
de groep. Het inlevingsvermogen in moeilijke situaties, en het herkennen en delen daarvan.” “Doordat
ik open en eerlijk mijn ervaringen kan delen, herkenning vind in situaties van anderen en leer van hun
aanpak, ervaar ik steun en krijg energie en inzichten waar ik weer verder mee kan.” “Je kunt rustig en
in je eigen tempo je verhaal vertellen zonder dat iemand je in de rede valt of met je in discussie wil
gaan. Je krijgt geen ongevraagde adviezen van deze lotgenoten.” “In de Buitenveldertgroep kan ik
altijd mijn verhaal vertellen. Ook na een terugval, zonder me slecht daarover te voelen. Zodat ik
meteen verder kan met mijn herstel en leren van het hoe en waarom van de terugval in plaats van me
schuldig te gaan voelen en weg te duiken.” “Wat doet het met je, als jij je uit, en niemand onderbreekt
je, niemand komt met bevestiging, advies, commentaar of kritiek? Wat doet het met je, als je naar
anderen luistert, en niet op hun verhaal reageert, maar het er helemaal laat zijn, precies zoals het is? Ik
ervaar dat dan het verhaal van iedere aanwezige over de eigen worstelingen, twijfels, oplossingen en
successen er helemaal mag zijn zonder dat iemand dat bevestigt, daar iets aan toevoegt, aan afdoet, op
welke manier dan ook.” “Nieuwe deelnemers zou ik aanraden minimaal drie avonden deze groep te
bezoeken om zo een goed beeld te krijgen van deze Buitenveldertgroep, en dan te overdenken of deze
groep iets voor je kan betekenen.” Gelijkwaardig lotgenotencontact is dus een belangrijke bijdrage aan
(verder) herstel en stabilisatie en het is voor velen een al vele jaren werkende methode om regelmatig
wat aan ‘onderhoud’ c.q. terugvalpreventie en aan verdere ontwikkeling te doen.
De Buitenveldertgroep IJmuiden/Velsen functioneert al jaren op stabiele wijze, mede dankzij de niet
aflatende inzet van de oprichter, kartrekker, contactpersoon en gespreksleider van deze groep.
Ondanks fysieke beperkingen blijft deze zich inzetten voor de groep en haar bezoekers. Tegelijkertijd
helpt het vrijwilligerswerk ook om zelf in herstel te blijven. Er zijn in ieders leven regelmatig factoren
die een verhoogde alertheid vragen op het risico van terugval in verslaving. Ook sociale contacten, of
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het gebrek daaraan zijn iets om steeds in de gaten te houden, want ook die kunnen een rol spelen in het
risico op terugval. Juist dan speelt de Buitenveldertgroep een grote rol doordat iemand zich kan uiten
over die situatie en het risico op recidive. Benoemen van alles leidt elke keer weer tot verlaging van de
spanning daaromtrent en dus verlaging van het risico op uitglijders of terugval. Ook door de erkenning
en herkenning van andere bezoekers van de groep en het delen van hun oplossingen wanneer zij
aanlopen tegen soortgelijke of andere situaties, die een trigger kunnen zijn. Peer counseling in
groepsvorm is voor velen van onschatbare waarde. Vooral als men, bijvoorbeeld, bij het zoeken naar
hulp bij professionele zorgverleners als eerste oplossing een recept voor antidepressiva krijgt
aangereikt, waaraan grote risico’s verbonden zijn voor iemand met grote gevoeligheid voor
afhankelijkheid van psychotrope middelen. Het kan zelfs boosheid oproepen, als je duidelijk te kennen
geeft behoefte te hebben aan therapie, maar men door protocol, gebrek aan mogelijkheden toch komt
met een recept voor medicatie. Door ook dat alles te bespreken in de Buitenveldertgroep kan die
boosheid echter ook een overlevingsstrategie opwekken, die behulpzaam kan zijn om dingen waar je
behoefte aan hebt tóch voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld door langdurig te blijven zoeken naar
passende hulpverlening die wél kan leiden tot verwerking, herstel en groei. In plaats van dat die
boosheid, volgens oud patroon, leidt tot zelfdestructief gedrag in de vorm van een verslaving.
Wanneer er bijvoorbeeld alleen maar, hoe positief en goed bedoeld ook, wordt aangeraden naar yoga
en mindfulness te gaan, terwijl iemand dat niet kan betalen, steekt die boosheid en onmacht opnieuw
de kop op. Dan is de Buitenveldertgroep een hele belangrijke én gratis mogelijkheid om ondanks alles
tóch stabiel te blijven, en niet terug te vallen in oud gedrag om deze nare omstandigheden ‘uit de weg
te gaan’ of ‘te vergeten’. Omdat je uit ervaring weet dat dát niet alleen niet werkt op de lange duur,
maar je situatie er slechter van wordt. Door dus te blijven uiten, reflecteren en luisteren naar de
worstelingen en oplossingen van andere deelnemers aan de Buitenveldertgroep, komt iemand zo’n
periode ondanks alles tóch nuchter en clean door. En die nuchterheid geeft de kracht om bijvoorbeeld
ook te vechten voor, en wachten op, de aanvraag voor een scootmobiel om de actieradius weer wat te
vergroten. Als die er dan eenmaal komt, kun je niet alleen weer makkelijker naar de groep komen
zonder anderen te vragen je te brengen en halen, maar je kunt je blijdschap over deze nieuwe stap ook
delen in de groep. Net zoals de schaamte op zo’n ding plaats te moeten nemen, waardoor je ineens je
wel heel erg zichtbaar gehandicapt voelt. Maar jezelf toch ook over dié drempel heen te zetten, zodat
je weer veel makkelijker en zelfstandig naar buiten kunt wat om allerlei redenen heel belangrijk is. De
zelfredzaamheid en eigen regie nemen dan heel sterk toe en dus ook de kwaliteit van leven. Dat geldt
ook voor het blijven zoeken naar bijvoorbeeld lotgenotencontacten op andere terreinen van fysieke
en/of psychische kwetsbaarheid en verwerking van traumata. Er wordt regelmatig gebeld naar de
contactpersoon van de Buitenveldertgroep IJmuiden/Velsen met informatieve vragen over de
groepsgesprekken, maar vaak ook met persoonlijke verhalen. Als voorbeeld een telefonisch gesprek
(niet tot een persoon herleidbaar) van drie uur met iemand die kampt met zwaar PTSS waarvan hij/zij
de gevolgen probeert te dempen door af en toe te blowen, en voelt dat hij/zij daarin af kan gaan
glijden. Het feit dat iemand de behoefte heeft zich daarover drie uur lang te uiten geeft niet alleen aan
dat de behoefte daaraan immens groot is, maar ook dat iemand zich duidelijk echt gehoord voelt. Ook
laat het de grote inzet van de vrijwilliger zien. Regelmatig worden bij Brijder flyers en folders over
zelfhelp neer gelegd en medewerkers op de aanwezigheid van zelfhelp in IJmuiden/Velsen gewezen,
zodat de naamsbekendheid van de Buitenveldertgroep zo groot mogelijk blijft. De kern van de
Buitenveldertgroep IJmuiden wordt gemiddeld gevormd door een groep van drie tot zes regelmatige
bezoekers. Daaromheen komen bezoekers die er niet elke keer zijn. Er vindt regelmatig uitstroom
plaats wegens positieve redenen zoals voldoende herstel, werk, vrijwilligerswerk, verhuizing, andere
bezigheden. Bezoekers die merken voor het eerst of weer behoefte te hebben aan wekelijkse
groepsgesprekken om daar te werken aan hun (verder) herstel nemen de vrijgekomen plekken in. Want
blijvende alertheid op verslavingsgevoeligheid is noodzakelijk. Verslavingsgedrag treedt vaak op in
andere facetten van het leven: ook daar hebben we het in de groep over. Het afdoen als alléén een
probleem met bijvoorbeeld alcohol klopt bijna nooit en is veel te makkelijk. Er zijn in de groep dus
vaak ook gesprekken in meer brede zin over onze levens en levenswijze. Zeker met mensen die elkaar
langer kennen. Een onderwerp als: “Als je leven nu goed gaat, wat wil je dan nog verder veranderen in
je leven?” komt dan ter sprake. Maar er komen ook regelmatig meer beperkte, concrete, praktische
onderwerpen aan bod zoals “Wat doet het me jou als je veel last hebt van een fysieke chronische
aandoening? Wat doet dat met jou als mens, en met je eventuele zucht naar drank, of trek in
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cannabis?” Het herstellen van een verslavingsperiode en in herstel blijven kan moeilijker zijn als je
met fysieke chronische aandoeningen te maken hebt die je sterk beperken. Het is dan de kunst je te
richten op dingen die je wél kunt doen, terwijl je ook enkele rustdagen per week in acht moet nemen.
Daardoor kun je ook meer alleen-zijn dan anderen, wat in het begin moeilijk kan zijn, maar waar je op
een goede manier mee om kunt leren gaan. Dat zijn dus ook zaken die in een groepsgesprek aan de
orde kunnen komen, omdat zij sterk gerelateerd zijn aan (blijvend) herstel. Ook komen onderwerpen
aan de orde als: “Hoe is jouw contact met je omgeving, je naasten, en eventuele verdere sociale
netwerk? Woon je naar je zin? Heb je genoeg te doen, maar overschrijdt je niet je grenzen? Past wat je
doet nu in jouw leven, is het goed voor je?” Het gaat erom dat er ruimte is voor een ongestoorde eigen
ontdekkingsreis in en naar herstel, waarbij de deelnemers aan de groep de volstrekte vrijheid ervaren
een nieuwe weg voor zichzelf te kunnen opgaan. Het bewaken van die vrijheid door de gespreksleider
kan soms lastig zijn, omdat veel mensen snel geneigd zijn te reageren op een ander met advies, kritiek,
of onderbreking, in plaats van te spreken uit en over zichzelf, uit de eigen ervaringen, worstelingen en
oplossingen. Anderzijds is het belangrijk de gespreksregels toe te passen naar de geest ervan, zodat het
past in en bij de groep. De regels zijn er voor de mensen in de groep.
Mensen kunnen in de herstelwerkgroep blijvend werken aan hun herstel van een verslaving, leren
leven met verslavingsgevoeligheid en blijvende alertheid daarop, om zo recidive te voorkomen. De
groep IJmuiden ontstond in 2013 als volgt: De gespreksleider, contactpersoon en kartrekker is na een
langdurige cannabisverslaving vele maanden intensief in therapie geweest op de Intensieve
Schematherapie Behandelafdeling (ISBA) in de Brijder-kliniek in Alkmaar. Daar kreeg zij
voorlichting over de werkwijze van de Buitenveldertgroep, en kon deze manier van werken zelf
ervaren op maandagmiddagen als onderdeel van het behandelprogramma. Dat beviel zo goed dat ze
ook de Buitenveldertgroep Alkmaar ging bezoeken die op maandagavonden in hetzelfde gebouw van
Brijder bijeenkomt. Toen de ISBA-behandeling met goed resultaat werd afgesloten, ontstond op den
duur de idee om, in plaats van elke maandag vanuit IJmuiden naar Alkmaar te reizen, in IJmuiden zelf
een Buitenveldertgroep te beginnen. Ook omdat er meer mensen bij Brijder Alkmaar in behandeling
waren die in de omgeving van IJmuiden en Velsen bleken te wonen. De kartrekker van de groep is van
meet af aan erg actief, ondanks medische problematiek, en deed bij Brijder de cursus WMEE:
‘Werken Met Eigen Ervaring’, later door Brijder omgedoopt tot IE: ‘Inzet Ervaringsdeskundigheid’;
Een ‘verslavingsvariant’ op de cursus WMEE, gemaakt door het zogenoemde HEE-team van het
Trimbos Instituut, dat staat voor Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid. HEE omvat
effectieve werkwijzen en strategieën van mensen met psychische kwetsbaarheden om zichzelf te
(leren) helpen. De WMEE/IE is een oriënterende cursus voor mensen die op zoek zijn naar wegen om
hun eigen ervaringen in te zetten als cliënten van de GGZ of verslavingszorg.
Tijdens voorlichtingen bij verslavingszorginstellingen hebben cliënten belangstelling getoond voor
een Buitenveldertgroep in IJmuiden omdat zij in of in de buurt van IJmuiden en Velsen wonen. De
naamsbekendheid in de regio van de groep neemt langzaam maar zeker toe.

Landelijke activiteiten 2021 kort
Aan de activiteiten die door alle Buitenveldertgroepen gezamenlijk, middels de Stichting
Zelfhelp Nederland, op landelijk niveau worden georganiseerd, leveren ook bezoekers van de
afzonderlijke Buitenveldertgroepen hun bijdrage, hetgeen zowel ten goede komt aan die
groepen, als aan de ontwikkeling van bezoekers van deze groepen, maar ook aan de positieve
uitstraling daarvan op de lokale omgeving: (terugval)preventie, nazorg, en dus kosten- en
overlastbeperking. Omgekeerd komen alle activiteiten die, om logistieke redenen, en wegens
een betere efficiency, door alle Buitenveldertgroepen samen op landelijk niveau worden
georganiseerd, ook ten goede aan elke afzonderlijke Buitenveldertgroep en haar bezoekers.
Het betreft hier ondermeer:
- informatiemateriaal (folders, leidraad, nieuwsbrief, website, visitekaartjes van de groepen)
- secretariaat, boekhouding, en andere kantoorwerkzaamheden
- organisatie (dagelijks bestuur, overleg met derden, et cetera)
- voorlichtingen aan cliënten in diverse verslavingszorginstellingen
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- trainingen/intervisies/overleggen over deze voorlichtingen
- presentaties aan medewerkers van verslavingszorginstellingen
- informatieverspreiding en stimuleren naamsbekendheid: advertenties, website, activiteiten
op social media (Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube), artikelen in diverse media,
gastlessen geven aan en deelnemen aan workshops voor scholieren en studenten van
Hogescholen, bezoeken aan symposia, conferenties, congressen, enzovoorts
- bestuursvergaderingen (overleg tussen alle Buitenveldertgroepen)
- het stimuleren en ondersteunen van de oprichting van nieuwe Buitenveldertgroepen
- deelname aan regionale en landelijke overlegstructuren
- beantwoording van (hulp)vragen die binnenkomen via het gratis landelijk telefoonnummer
0800 – 0200 596, vragenformulier op de website www.zelfhelp.nl en via info@zelfhelp.nl
- organisatie van de Jaarbijeenkomst van alle Buitenveldertgroepen
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De groep bestaat uit de mensen in de groep
in

Alkmaar
Amsterdam
Assen
Den Haag
Drachten
Enkhuizen
Goes
Groningen
Haarlem
Heerenveen
Hoorn
Leeuwarden
Leiden
Nijmegen
Terschelling
Utrecht
IJmuiden
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