
 

 

Verslaafd, en dan? 

 

Inleider: Henrieke Hoogendijk / Regio-avond Hart van Holland, 4 oktober 2022 

Omgaan met de gevolgen van verslaving bij mijn naaste.  

Hoe kijken we aan tegen verslaafd gedrag? En hoe behandelen wij de verslaafde zelf? Hoe 
kunnen we hem of haar duurzaam ondersteunen? Tenslotte, hoe blijven we zelf in balans..  

 

VERSLAVING IS EEN VRIENDSCHAP ZONDER VRIEND 

 

                   

 
 

Naast het geven van informatie over verslavende middelen en externe factoren die een rol 
kunnen spelen, wordt ingegaan op gedragsverslaving. Kun je bijvoorbeeld verslaafd raken 
aan een activiteit die in zichzelf niet verslavend is? 

 

Verslaving treedt op als iemand bepaald gedrag niet kan weerstaan.  

Gedrag dat nu voorziet in een diepe psychologische behoefte, maar op de lange termijn 
grote schade aanricht. 

 

Verslaving leer je aan als bepaald gedrag een oplossing is 
voor eenzaamheid, onvrede of ellende.  

 

Ingegaan wordt op de omstandigheden van de verslaafde persoon. Moeten we verslaving 
beschouwen als ziekte (is genezing mogelijk)? of zonde (kan een verslaafd persoon zijn 
verantwoordelijkheid wel sturen)? 



 Bijbelse handreikingen 

Genieten moet altijd gebeuren binnen zelfbeheersing 

Genotsmiddelen die onze zelfbeheersing uitschakelen vragen om afwijzing 

Prediker 8 : 17 / Efeze 5 : 17, 18 

 

Praktische adviezen en tips 

Bouwen aan een gebalanceerde situatie 

Online is geen vervanging voor offline / sociale contacten zijn noodzakelijk / beweging en 
buitenlucht zijn dagelijkse kost / iedereen heeft ontspanning nodig 

 

Wees nabij 

Accepteer en respecteer de persoon achter de verslaving / vat onaangepast gedrag niet 
persoonlijk op / geef objectieve feedback / benadruk eigen verantwoordelijkheid zonder te 
moraliseren / doorbreek slachtofferschap en vermijd het 'reddersyndroom'

 

Balansmodel draaglast / draagkracht 

Verslavend gedrag niet in stand houden; het helpt niet de gevolgen van verslaving op te 
lossen / praten helpt / grenzen trekken / toewerken naar professionele hulp 



 

Aanbevolen literatuur: 

 "Super verslavend. Waarom smartphones, apps en social media zo verslavend zijn (en wat je 
eraan kunt doen)." door Adam Alter.  

"Eindelijk thuis" door Henri Nouwen 

 

 

 

 


