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De glijdende schaal… Van een gezellig biertje op de 
vrijdagmiddagborrel naar dagelijks alcohol nodig hebben. Van af  
en toe blowen naar steeds vaker een joint roken om te kunnen 
relaxen. Van een uurtje gamen tot dagenlang aan het scherm 
gekluisterd zitten. Een verslaving. Van een gecontroleerde, prettige 
gewoonte naar een situatie van afhankelijkheid en controleverlies. 
Hoe krijg je je leven weer in de hand?

slag gaan, focussen we ons eerst op het heden, 
het nu. Wat heb je concreet nodig om vandaag 
en morgen niet te gebruiken? Maar daarna gaan 
we op zoek naar patronen en ervaringen die 
daaronder liggen. Die zoektocht, die puzzel, is 
interessant. En daarmee kunnen we je inzicht 
geven in gedrag en keuzes en dus ook samen de 
basis leggen voor een structurele, permanente 
oplossing,” zo legt collega GZ-psycholoog en 
eveneens verslavingsdeskundige Judith van 
Marle uit.  

Het is te lekker
Verslaving is anders dan andere problemen als 
depressie of angstklachten en vraagt dus ook 
een andere behandeling. Jorien: “Een verslaving 
is begonnen als iets prettigs, iets fijns. Drinken, 
blowen, gamen of kopen doen iets met je geluks-
gevoel. Dat prikkelt een deel van je brein waar-

door je je goed voelt. Er is dus altijd een deel van 
je dat zegt: ik wil er niet mee ophouden, het is te 
lekker… Dat is bij een depressie anders; daar wil 
iedereen vanaf. Daarom beginnen we ook altijd 
met motiverende gesprekken. Het is lekker, het 
voelt goed; maar je wilt maat kunnen houden, je 
beheersen. Dat ambivalente van een verslaving 
speelt altijd een rol.” Judith:  “De omgeving is 
vaak minder begrijpend dan bij een depressie. 
‘Dan stop je toch gewoon met drinken’ is vaak  
de opmerking.  Als het zo simpel was… Mensen 

GGZ-psycholoog Jorien Denie-van 
den Bosch is gespecialiseerd in ver-
slavingszorg. Zij ziet vaak hetzelfde 
patroon. “Je bent niet in een dag 
verslaafd. Het is een proces dat ge-
leidelijk gaat. Er kan een moment 
komen dat je zelf niet meer de baas 
bent; dat je de controle verliest. Dat 
je dus niet meer zo makkelijk kunt 
stoppen. Dat het gebruik of de ge-
woonte een steeds grotere rol gaat 
spelen. In je werk, bij je vrienden, je 
partner, je familie. Het beïnvloedt je 
financiële situatie en je sociale le-
ven. En dat is het moment om aan 
de bel te trekken. Om hulp te zoe-
ken. Om met jezelf aan de slag te 
gaan.” 

Andere pijn niet voelen
Niet iedereen die wel eens een 
wijntje drinkt, gamet of online shopt 
raakt verslaafd. ”Erfelijkheid, per-
soonlijkheid, trauma of stressvolle 
omstandigheden spelen een rol. 
Wat we veel zien is dat mensen mid-
delen gebruiken of verslavend ge-
drag vertonen om iets anders niet 
te voelen. Om een andere pijn niet 
te ervaren. Als we met je aan de 
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hebben vaak al geprobeerd om te 
minderen, ermee te stoppen. Maar 
dat is niet makkelijk. Ik heb enorme 
bewondering voor mensen die het 
aangaan. Dat zijn moedige, stoere 
mensen. Want het vraagt overtui-
ging en motivatie om een verslaving 
aan te pakken.” 

Verslaving is taboe
Praktijkhouder en GZ-psycholoog 
Bart Vemer: “Schaamte. Hoe kan 
het dat ik mijn gedrag niet kan con-
troleren, beheersen? Ik ben toch 
geen junk? Mensen voelen wel dat 
ze steeds afhankelijker worden en 
dat het steeds meer facetten van 
hun leven beïnvloedt, maar hulp 
zoeken is een grote stap. Zeker bij 
een grote instelling. Dat geeft direct 
een stempel. Daarom is het ook zo 
prettig dat deze therapie gewoon 
thuis, op het werk of onderweg 
plaatsvindt. Op een plek die jij kiest, 
op een moment dat jij dat prettig 
vindt. In een veilige, vertrouwde om-
geving kan je aan de slag met jouw 
eigen problematiek. Online therapie 
is bewezen zeer effectief. Wij heb-
ben daar al vijf jaar veel ervaring 
mee opgedaan binnen Aeffectivity 
therapy + coaching. Het is flexibel, 
persoonlijk, op maat en zeer com-
pleet. De behandeling bestaat uit 

gesprekken met je eigen digitale psycholoog via 
een beveiligde computer verbinding. Je ziet el-
kaar, maakt echt contact. Dat is de basis van een 
goede therapie. Daarnaast is er een uitgebreid 
online programma, met diverse modules waar je 
zelf mee aan de slag kan. Dit zijn bijvoorbeeld 
vragenlijsten, audiobestanden, filmpjes, informa-
tieve artikelen en oefeningen die aansluiten bij 
en afgestemd zijn op jouw specifieke behoefte. 
Deze manier van therapie is heel laagdrempelig 
en effectief. Je kunt snel beginnen, op je eigen 
tempo met je problemen aan de slag. Niemand 
hoeft te weten dat je behandeld wordt voor een 
verslaving. Juist in een vroeg stadium, als de ver-
slaving nog niet volledig heeft ingegrepen in je 
leven, kan je heel effectief het probleem aanpak-
ken.” Judith: “Deze cognitieve en oplossingsge-
richte online therapie werkt heel goed bij lichte 
verslavingen en achterliggende problemen. Je 
kunt heel snel grote stappen zetten. De kwaliteit 
van leven in korte tijd verbeteren.”

Geen dakloze junk
Mensen hebben een irreëel beeld van een ver-
slaafde. De haveloze, dakloze junk onder de brug, 
dat klopt alleen in de ernstige gevallen. Vaak is 
het de buurman, collega, zus of vriend met een 
probleem. Met een gewoonte of gebruik dat uit 
de hand is gelopen. Iedereen kan langzaam de 
controle verliezen; verslaafd raken. Jorien: “Een 
biertje of wijntje bijvoorbeeld is volledig geaccep-
teerd en dit begint inmiddels ook de tendens te 
worden voor recreatieve drugs. Makkelijk te krij-
gen en verweven met het dagelijkse, sociale le-
ven. Maar drank en drugs zijn gemene duiveltjes. 
Lastig om daar helemaal van los te komen.” 
Judith benadrukt: “Nooit meer drinken, blowen 
of gamen is niet per se de insteek. Wel gecon-
troleerd gebruiken, maat houden; dat willen we 
cliënten leren.”   

Sobriety Online biedt kortdurende behandeling bij 
lichte verslavingen. GZ-psychologen Bart Vemer, 
Judith van Marle en Jorien Denie-van den Bosch ont-
wikkelden deze vorm van online therapie bestaande 
uit persoonlijke gesprekken en diverse behandel-
modules.
• Online programma’s
•  10 tot 12 gesprekken via een beveiligde verbinding
•  Vergoed door de zorgverzekering
•  Eerste 100% online verslavingspraktijk in Nederland
• Bewezen effectief
• In eigen omgeving
• In eigen tijd en tempo
• Laagdrempelig
• Snel te starten
• Zeer privé

“Alcohol is een gemeen 
DUIVELTJE”
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