
VERSLAAFD 
AAN DE TOP

Verslaving onder hoogop-
geleide, succesvolle men-

sen is veelvoorkomend 
én een groot taboe. Dat 

merkte ik toen ik op zoek 
ging naar (ex)verslaafden 
die er over wilden vertel-

len in FRITS. Eindhoven 
is klein, de angst voor 

herkenbaarheid, voor het 
schaden van familie- of 

zakenbelangen is groot. 
Voor deze driedelige reeks 
sprak ik met ervaringsdes-

kundigen en bezocht ik 
verslavingskliniek

Rodersana in Oirschot en 
de Eindhovense AA. Wat is 
verslaving, hoe kan het je 

overkomen en is herstel 
mogelijk?
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Deel 2: My way or the high way

Tien procent van de Nederlanders kampt met 
verslavingsverschijnselen. Dat is aan de top 
niet minder, misschien zelfs meer; minder-
waardigheidsgevoelens worden door high 
potentials vaker omgezet in perfectionisme, 
bewijsdrang en controledwang, wat kan 
leiden tot workaholicgedrag. De stress die 
ontstaat bij het in de lucht houden van teveel 
ballen en de soms aanwezige sociale angsten 
kunnen vervolgens tot problematisch mid-
delengebruik leiden. 

Richard Hilverts (directeur van verslavings-
kliniek Rodersana): „Wat we zien is dat 
mensen die veel van zichzelf vragen en onge-
lofelijk veel geven in hun werk tot ‘s avonds 
laat bezig zijn met het bijwerken van hun 
mails, dan tegen middernacht eindelijk hun 
laptop dichtklappen en vervolgens tot 3.00 
uur wakker liggen. Dat houden ze een tijdje 
vol en denken dan ‘misschien moet ik toch 
even een borreltje nemen, want dan val ik 
beter in slaap’, met als gevolg dat de kwaliteit 
van de slaap achteruit gaat en je verminderd 
productief wordt. Als dan je collega voorstelt 
om eens een lijntje coke erbij te nemen om 
wat energieker in het leven te staan, kom je 
in de situatie dat je afhankelijk wordt van het 
één om rustig te worden en van het ander om 
weer energiek te worden; er ontstaat afhanke-
lijkheid. Dat kan heel lang goed gaan tot door 
interne of externe factoren het kaartenhuis 
instort. Zelfs als de stress zakt of een nieuwe 
leefstijl is aangeleerd, waardoor iemand beter 
met dit soort kwesties om kan gaan, blijft de 
afhankelijkheid  van de stof bestaan; het is 
een autonome ziekte geworden. Wetenschap-
pelijk is vastgesteld dat herhaalde blootstel-
ling van de hersenen aan een verslavend 
middel of -gedrag leidt tot uitgebreide en 
diepgaande veranderingen in die hersenen. 
Het belangrijkste symptoom daarvan is het 
steeds weer terugkerende verlangen naar 
alcohol of drugs, zelfs na jaren onthouding.”
Ervaringsdeskundige Hein Janse: „Het work-
aholic zijn is ook al een vorm van verslaving, 
een copingmechanisme om met onderlig-
gende problematiek of trauma’s om te gaan. 
Er is altijd een reden waarom je gebruikt: een 
laag zelfbeeld, prestatiedrang, sociale angsten. 
In vijftig procent van de gevallen heeft het 
genetische oorzaken. Verslaving kan ook uit 
gewoonte ontstaan, als je maar lang genoeg 
middelen gebruikt. Dat gebeurt in het be-
drijfsleven zeker, in bepaalde sociale klassen 
is het heel gewoon om heel veel te drinken.” 

Hilverts: „De drang om uiteindelijk als 
winnaar boven de rest uit te stijgen - dan 
denk ik aan bijvoorbeeld de Amsterdamse 
Zuidas waar er maar een paar zijn die partner 
worden bij de grote bureaus. Wil je dat, dan 
moet je het gewoon zestig uur in de week 
volhouden en in die zestig uur ook nog eens 
een topprestatie leveren; er zijn er maar 
weinig die dat kunnen. Sommigen proberen 
dat met wat extra hulp. Je kunt wel stellen dat 
het hele systeem eigenlijk ziek is. Wat denk 
ik ook meespeelt is het gemak waarmee je 
sommige middelen kunt krijgen. Cocaïne 
bijvoorbeeld, maar ook prestatieverhogende 
middelen in de klas als Ritalin voor ADHD; 
dan ga je lekker scoren voor je examens. Of 
Benzodiazepines of Oxazepammetjes. Het 
internet heeft het makkelijker gemaakt om 
aan zelfmedicatie te doen.”
Janse: „Om te herstellen bestaat bij mensen 
aan de top de neiging om zich in een luxe 
resort in een ver en anoniem buitenland te 
laten behandelen, in de eigen sociale klasse. 
Maar zet een paar top boys naast elkaar en 
die houden elkaar in het oude old-boysgedrag 
gevangen. Het is makkelijker om je masker 
af te zetten bij iemand uit een totaal andere 
sociale klasse, waarin je je onverwacht her-
kent. Die stratenmaker met z’n tattoos en de 
investeerder die net dertien miljoen verloren 
heeft - die elkaar normaalgesproken nooit 
ontmoet zouden hebben - zien, als ze elkaar 
leren kennen, tot hun verbazing meer over-
eenkomsten dan verschillen. Het is juist voor 
mensen met een narcistisch karakter goed 
om te ervaren dat verslaving niets te maken 
heeft met afkomst of intelligentie, en herstel 
dus ook niet.”
Ervaringsdeskundige Xander Terheg: „Die 
stratenmaker kan net zo hard lijden aan het 
leven als ik. We hebben allemaal last van 
leegte, pijn van ons gekwetste kind, stemme-
tjes in je hoofd die zeggen dat je nooit goed 
genoeg bent; daar hoef je niet hoog opgeleid 
voor te zijn. De confrontatie kan louterend 
zijn. Ik kon daar met mijn mooi gekozen 
woorden leuk iets vertellen en dan zei iemand 
met minder opleiding ‘je moet eens niet zo 
arrogant uit je nek lullen’. Dat soort dingen 
had ik nodig om te horen.”
Janse: „Het is wel belangrijk dat groepen vei-
lig zijn, en gemotiveerd. Destijds bij Novadic 
kwamen ’s winters mensen die ‘onder de brug 
leefden’, die zochten geen herstel maar zorg. 
Zodra het warmer werd vertrokken ze weer. 
Soms werden er messen getrokken.” Vandaar 
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bij Rodersana selectie aan de poort en een 
eigen bijdrage.

Xander Terheg (63) is gepensioneerd medisch 
specialist. Samen met zijn vrouw Jolande ver-
telt hij over zijn langdurige alcoholverslaving 
en de impact die dat had en heeft op hun rela-
tie: „Wij verslaafden zijn allemaal King Baby: 
als ik ‘weeeeh’ doe wordt mijn wens vervuld. 
Alles wat we willen, waardoor wij ons lekker 
voelen, moet beschikbaar zijn; een quick fix 
zoeken wij. De arrogantie dat ik denk dat 
ik de koning ben, dat het allemaal om mij 
draait… daaronder zit een gebrekkig zelf-
beeld, het idee dat ik niet goed genoeg ben. 
Omdat daar niet mee valt te leven, moet daar 
een façade voor, van pleaser of van autoritaire 
bovenliggende partij en dat laatste deed ik. 
Ik kon alleen overleven als ik heel hard mijn 
best deed en zo perfectionistisch mogelijk 
was. Dan pas telde ik mee. In het ziekenhuis 
had ik vaak te maken met crisissituaties, ik 
vond het mooi om daar mijn mannetje in 
te staan. Met minder dan honderd procent 
gaat geen patiënt akkoord, dus de keuze van 
mijn vak past bij mijn drang perfectionist te 
zijn. Verder zit er iets mensenredderigs in 
me, maar dan wel tot meerdere eer en glorie 
van mezelf. Er was maar één weg naar Rome 
en dat was de mijne. Ik las me kapot, ik was 
overal van op de hoogte, ik dacht door in 
veel commissies te zitten dat iedereen me 
wel zou volgen. Er was steeds meer onenig-
heid binnen de maatschap en daarin werd ik 
steeds drammeriger. Die manier van werken 
heeft me uiteindelijk de das omgedaan; ik 
ben burned-out thuis komen zitten. Dat was 
voor mij de bevestiging: zie je wel, ik stel 
niks voor, had mijn vader uiteindelijk toch 
gelijk. Jongens huilen niet, als het moeilijk is 
zet je een tandje bij. Mijn vader was ook een 
workaholic. Tijdens mijn werk waren er wel 
eens collega’s overspannen; dat vond ik iets 
voor watjes. En nu was ik dat zelf. Ik zat thuis 
op de bank te janken met de gordijnen dicht, 
als de bel ging was ik bang. Ik durfde geen 
boodschappen te doen, ik kon geen plank 
afzagen. Dat dat mij kon overkomen, het 
was een onrechtvaardige wereld die mij dat 
had aangedaan. Als ik het gordijn opendeed 
en de zon scheen, was ik boos, want ik wou 
net binnen wat gaan doen en als het regende 
was ik boos omdat ik net in de tuin wilde 
gaan werken. Het was nooit goed, ik voelde 
me een groot slachtoffer van de hele bende, 
what ever de bende dan ook was. Daarbij 

ging ik steeds meer drinken want ik dacht 
‘ik heb toch niks te doen en het helpt’; het 
verbeterde mijn stemming, kort. Het drinken 
heeft er aan bijgedragen dat ik niet terug kon 
naar mijn werk. Ik voorkwam dat ik beter 
werd, ik werkte de cognitieve therapie tegen 
en antidepressiva nam ik in met alcohol. Ik 
zag niet dat de oplossing die ik in alcohol 

zocht mijn grootste probleem geworden was. 
Ik dronk toen nog niet stiekem. Ik beloofde 
mijn vrouw, die mijn gebruik steeds vervelen-
der vond, beterschap door een contract met 
datum en handtekening dat ik drie maanden 
niet zou drinken en dan dronk ik drie maan-
den niet. Dan had ik bewezen dat ik geen 
alcoholist was en mocht ik dus weer sociaal 
drinken. Dat ging een tijdje goed. Maar die 
contracten werden steeds korter, een maand, 
veertien dagen, een week en dan twee dagen 
niet en één dag wel. En dan de tweede dag 
zeggen ‘dit gaat zo goed, dat moeten we vie-
ren met een borrel’. Op het laatst had ik een 
stiekeme voorraad in de garage of achter de 
schuur. Als we samen een glas namen, had ik 
al een fles op.”
Jolande: „Ik heb hem natuurlijk wel vaak ge-
zegd ‘als je blijft drinken dan ga ik weg’, maar 
dat deed ik nooit, want wat moest er nou van 
hem terecht komen? Ik hield hem helemaal 
uit de wind, deed de boodschappen, zei het 
bezoek af. Het is ook wel een beetje gênant 
als je met een alcoholist getrouwd bent. In 
wezen wist iedereen het maar niemand deed 
er wat aan. Na tien jaar ellende heb ik gezegd 
‘nu trek ik het niet meer, nu ga ik weg’. Ik ben 
met de auto weggereden, maar toen dacht 
ik ‘Jezus, waar moet ik naartoe’. We leefden 
intussen zo geïsoleerd, ik durfde er niemand 
mee te belasten, zelfs mijn kinderen niet. Ik 
ben toen vier uur weggeweest.”
 Xander: „Toen ze wegging begreep ik dat 
het menens was. Ik las het boek van Mari-
ette Wijne, ‘Nou nog eentje dan’, en heb me 
aangemeld bij Solutions, een private twaalf-
stappenkliniek in Voorthuizen. Ik heb een 
intakegesprek gehad en ik voelde me eindelijk 

begrepen. Als ik zocht naar een woord werd 
ik aangevuld, en wat die intakeman vertelde 
snapte ik. Daar ben ik zeven weken intern 
geweest, geweldig. Ik heb daar eindelijk leren 
voelen. De haptotherapeut in de kliniek heeft 
me laten ervaren dat ik veel meer gevoelsmo-
daliteiten had dan ik dacht, ik kende alleen 
verdriet en boosheid. Op haar aanraden ben 
ik, toen ik eenmaal thuis was, anderhalf jaar 
doorgegaan met haptotherapie. En ik ben 
naar de AA en de NA (Narcotics Anony-
mous) gegaan, waar ik tot op de dag van 
vandaag vier keer in de week naar toe ga. 
Ik zie verslaving als een ziekte. Dat hangt niet 
iedereen aan, maar het is voor mij de manier 
om er tegenaan te kijken. Ik heb niet voor 
mijn verslaving gekozen, maar de ziekte over-
kwam mij. Die ziekte kan ik niet kwijtraken, 
maar ik kan wel dingen doen waardoor ie in 
remissie is. Ik geloof in dat concept en ook 
dat ik dus levenslang behandeling nodig heb, 
niet zozeer door therapeuten of genezerikken 
maar in zelfhulpgroepen. Het is een zoek-
tocht naar mezelf.
Ik word niet geteisterd door het feit dat ik 
geen alcohol meer krijg; daar gaat mijn pro-
bleem niet meer over. Het gaat nu over dat 
ik geen controle heb over het leven. Vroeger 
dacht ik dat alles maakbaar was, en als dat 
niet zo was dan bracht alcohol oplossing. En 
het gaat over dat obsessieve; er zit geen rem 
op mij. Als ik op internet ga surfen naar één 
artikeltje ben ik drie uur onderweg, behalve 
als ik een stopwatch zet om me daar tegen te 
beschermen. Ik krijg gelukkig steeds meer 
grip om met al die prikkels om te gaan. Nu 
spreek ik wat ik bij mezelf constateer direct 
uit, bij mijn vrouw of op de AA/NA-meetin-
gen.”
Jolande: „Het herstel van vertrouwen ging 
met vallen en opstaan, door heel veel te 
praten. We zijn samen in systeemtherapie 
gegaan.” Xander: „Mijn vrouw gaat ook naar 
een twaalfstappenhulpgroep, voor partners/
familie van verslaafden, voor co-dependents, 

AI-Anon en ACA. Ze begon daar in te zien 
waarom ze zo ver ging in het meebuigen 
met mijn ziekte. Wat dat met haar te maken 
had, met haar jeugd, haar neiging iedereen te 
pleasen.” Jolande: „Ze hebben me daar verteld 
dat zijn verslaving mede zo lang kon duren 
omdat ik geen grens trok en hem daardoor 
faciliteerde. Dit was heel confronterend.” 
Xander: „Het was duidelijk dat ik haar door 
mijn verslaving heel erg beschadigd had, dat 
dat moest stoppen. Maar ik zou ook op een 
andere manier in het leven gaan staan en dan 
was de reddende rol die zij ten aanzien van 
mij had over. We hebben die transformatie 
samen door kunnen maken. Wij spreken nu 
één en dezelfde taal. En we mediteren samen, 
dat is fijn.” Jolande: „Ik wist in het begin niet 
wat ik op dat kussentje moest doen, maar 
nu is het niet meer weg te denken uit onze 
dagroutine.”
Xander: „Verslaving heeft een naturekant, de 
genetische, maar ook een nurturekant, de in-
vloed van de omgeving. Het is allemaal quick 
fix tegenwoordig. Zesjarigen worden achter 
een beeldscherm gezet als vader even wil 
praten; sociale armoede, niet alleen voor zes-
jarigen. Er is geen contact meer, we kijken via 
het schermpje naar de ander. Ik weet dat pak 
‘m beet twintig procent van de Nederlandse 
bevolking last heeft van een verslavingspro-
bleem. Ik vrees dat dat voor (para)medici net 
zo geldt. Het makkelijk beschikbaar zijn van 
middelen als morfine en pammetjes maakt 
de verleiding groot. In Nederland is het taboe 
gigantisch en in de medische wereld wordt er 
niet over gesproken. Voor verslaafde artsen 
zijn er ‘ondergrondse’ meetingen, die kun je 
niet op internet vinden. Je moet dus stiekem 
naar je eigen meeting, je kunt niet uitko-
men voor het feit dat je een probleem hebt, 
terwijl juist openheid zo belangrijk is. Het 
zou in mijn ogen goed zijn als medici na hun 
herstel, in alle openheid, hun beroep weer op 
konden nemen, zoals bijvoorbeeld in de V.S. 
Je telt daar mee als je in rehab geweest bent, 
want dan werk je aan jezelf. Ik ben na mijn 
WAO-periode nu gepensioneerd, maar als 
ik nog praktijk zou voeren zou het openlijk 
uitkomen voor mijn verslaving een groot pro-
bleem zijn: welke patiënt wil nou zijn leven 
toevertrouwen aan iemand die alcoholist is? 
Dit is het TABOE. Alcoholist in herstel bete-
kent nog steeds dat je een stempel hebt. 
Ik ben gevraagd om iets in de verslavingszorg 
te doen, alleen mijn probleem is dat ik obses-
sief en overmatig ben. Dan lig ik dus ‘s nachts 

‘VERSLAVING IS 
EEN ZIEKTE WAAR 
JE NIET MEER VAN 
AFKOMT’

‘MISSCHIEN MOET 
IK TOCH EVEN EEN 
BORRELTJE NEMEN, 
WANT DAN VAL IK 
BETER IN SLAAP’
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Zo’n twintig procent van de Nederland-

se bevolking lijdt ooit in zijn of haar le-

ven aan afhankelijkheid van alcohol of 

drugs, of gedragsverslaving. Ruim tien 

procent van de verslaafden is hoger op-

geleid, even veel mannen als vrouwen. 

In 2015 werden zo’n 65.000 mensen be-

handeld in instellingen: de gemiddelde 

leeftijd was 42, 75% was man, 45% kamp-

te met alcoholproblemen als primair 

probleem, de overigen met drugs-, me-

dicijn-, gok-, internet- en sexverslaving, 

42% had een meervoudige verslaving, 

21% was nieuwkomer. Cijfers zijn niet 

per regio opgesplitst. Overmatig alco-

holgebruik is bij mannen meer dan 21 

glazen per week, bij vrouwen meer dan 

14. De maatschappelijk schade is gigan-

tisch; zo’n 2,6 miljard euro alleen al door 

alcoholverslaving. Slechts vier procent 

van de alcoholverslaafden laat zich be-

handelen in de specialistische GGZ. De 

mate van onderbehandeling is veel gro-

ter dan bij depressie; signalen worden 

niet herkend en de schaamte en het ta-

boe zijn groot. Vroeg ingrijpen voorkomt 

dat problemen uit de hand lopen, is vele 

malen beter voor de gezondheid en het 

welzijn van de verslaafde en diens so-

ciale omgeving en voorkomt ook hoge 

behandelkosten in een later stadium. 

In Zuid-Nederland zijn Rodersana, No-

vadic-Kentron, SolutionS, U-Center, Tru-

bendorffer, GGZ en de AA aanbieders van 

hulp bij verslavingsproblematiek. (Bron-

nen: Trimbos, CBS en het Ladisrapport)

te denken ‘wat kan ik veranderen aan die 
kliniek, ik weet wat er beter kan’, of ik begin 
in gedachten al een kliniek in het buitenland. 
Ik ga ook de politiek niet in, daar ga ik aan 
kapot, dan val ik geheid in mijn oude valkuil: 
‘ik weet hoe het moet, dus luister naar mij’. Ik 
ben blij als ik met mijn verhaal kan bijdragen 
aan het afbouwen van het taboe op verslaving 
en als ik lotgenoten kan steunen als vrijwil-
lige ervaringsdeskundige. Mijn leven is ge-
vuld met mantelzorg en herstel door andere 
addicts te helpen hun weg uit hun verslaving 
te vinden.
Iedereen weet het in mijn omgeving. Het 
hoeft niet boven de poort te staan, ‘ik ben 
verslaafd’, maar als ik iemand ontmoet dan 
vertel ik over mijn verslaving. Mijn vrienden-
club heb ik gezegd ‘jongens, ik heb jullie een 
mededeling te doen. Ik heb een dodelijke, 
progressieve, chronische ziekte en hij heet 
alcoholisme. Vanaf nu kan en wil ik niet meer 

i

drinken. Dus als je ziet dat ik een drankje 
inschenk: red me, hoewel het niet jullie 
verantwoordelijkheid is’. Ons veertigjarig 
huwelijk hebben we met alleen fris gevierd, 
dat begreep iedereen. 
Wat ik zou zeggen tegen mensen die wor-
stelen met verslaving? Er is hoop, er is een 
uitweg en dat begint met eerlijk zijn naar 
jezelf, toegeven hoe erg de shit eigenlijk is. 
De praktijk is helaas dat mensen pas in actie 
komen als er een crisis is, als ze rock-bottom 
zijn. Dat is voor iedereen verschillend, maar 
het betekent ‘ik weet het niet meer, zeg me 
wat ik moet doen’ en als je dat meent ga je 
een suggestie aanpakken, iets proberen.
Ons leven is echt beter dan toen we samen 
begonnen. We hebben samen meer diepgang 
door wat we hebben meegemaakt. Ik heb 
geen schuld, geen schaamte, geen spijt; dit is 
de weg die ik heb moeten bewandelen om uit 
te kunnen komen waar ik nu sta.”
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