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Verslaving onder hoogop-
geleide, succesvolle men-
sen is veelvoorkomend 
en een groot taboe, dat 
merkte ik toen ik op zoek 
ging naar (ex)verslaafden 
die er over wilden vertel-
len aan FRITS. Eindhoven 
is klein, de angst voor 
herkenbaarheid, voor het 
schaden van familie- of 
zakenbelangen is groot. 
Voor deze driedelige reeks 
sprak ik met ervarings-
deskundigen en bezocht 
ik verslavingskliniek Ro-
dersana in Oirschot en de 
Eindhovense AA. Wat is 
verslaving, hoe kan het je 
overkomen en is herstel 
mogelijk?
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Deel 1: Rodersana

Rodersana, opgericht in 2009, 
is een landelijke erkende 
verslavingszorginstelling waar 
kwaliteit, resultaat, vertrou-
wen en privacy centraal staan. 

Er is geen wachtlijst. In de Oirschotse bossen 
ligt een kliniek voor detox en opname, met 
prettige lichte nieuwbouw, luxueuze inrich-
ting en een restaurant met gezonde voeding. 
Daarnaast zijn er bij Rodersana ambulante 
trajecten en uitgebreide nazorg. Behandeling 
wordt vergoed door de zorgverzekeraars, 
cliënten betalen bij opname een zelfstandige 
bijdrage van E1750,-. Nadat ik een priva-
cyverklaring heb getekend word ik ontvangen 
door directeur Richard Hilverts en ervarings-
deskundige Hein Janse. 
Hilverts: “Wij richten ons op werkend Ne-
derland. We denken dat we het meeste succes 
hebben met mensen met wie we op cogni-
tief niveau kunnen sparren, en niet alleen 
gedragsmatig behandelen, dan kom je veelal 
uit op de wat hoger geschoolden. De Wendy 
van Dijks en de Linda de Mollen komen hier 
niet, die gaan naar het buitenland, maar wel 
medische specialisten, politici, managers 
en topsporters, naast mensen uit andere 
segmenten van de samenleving. Ze heb-
ben via via gehoord over onze kwaliteit van 
werken en ze vinden het prettig in de buurt 
van hun sociale omgeving te blijven. We heb-
ben inclusie- en exclusiecriteria; iemand mag 
grote problemen hebben, een meervoudige 
middelenverslaving, maar er moet wel een 
redelijke sociale kring rondom iemand staan. 
Iemand die dakloos is, schulden heeft, geen 
sociaal netwerk heeft, daar zijn wij niet goed 
in, dan kun je beter naar een andere aanbie-
der gaan, Novadic-Kentron heeft daar wel 
oplossingen voor. We beschouwen verslaving 
als een hersenziekte, niet als een karakter-
zwakte. We werken met evidence based 
methodes zoals cognitieve gedragstherapie, 
daarnaast bieden we andere interventies aan 
zoals psychotherapie, familietherapie, sociale 
vaardigheidstraining, ervaringsdeskundig-
heid,  beeldende therapie, drama, fitness, 
mindfullness en meditatie. Zingeving is een 
belangrijk onderdeel van het programma. 
Veel verslavingsvormen zijn stressgerelateerd. 
Tijdens de behandeling leren we je nieuwe 
manieren, copingstrategieën, om met stress 
om te gaan, onderliggende trauma’s worden 
bekeken. Cliënten kunnen in een carrousel 
proeven wat werkt en er dan ambulant mee 
verder. Ons intensieve programma begint om 

9.00 uur met een stiltewandeling en gaat door 
tot 21.00. In het weekend is het programma 
minder intensief, maar ook dan worden 
activiteiten georganiseerd. Men is 4 weken 
intern, daarna volgt een ambulant pro-
gramma van 2 of 3 contactmomenten in de 
week. Een behandeling duurt gemiddeld een 
jaar: we weten uit ervaring dat die tijd nodig 
is om je verslaving duurzaam onder controle 
te krijgen. Ook de sociale omgeving wordt 
gebruikt, om ze te informeren wat er met de 
cliënt gebeurt en om tot wederzijds begrip 
te komen. Contact is vaak verloren gegaan 
en dan is het belangrijk om terug te gaan, je 
gedrag weer in overeenstemming te brengen 
met je persoonlijke waarden. We hebben een 
community voor ex-cliënten en ervarings-
deskundigen zijn volwaardig lid van ons 
behandelteam. Ruim 60% van de behandelde 
cliënten valt niet meer terug. 
Janse: Wij, westerse mensen, zijn constant 
op zoek naar bevrediging en we weten niet 
waar we het moeten vinden. Religies en 
sociale systemen zijn weggevallen, we missen 
zingeving. We springen van de ene hype op 
de andere, leven op kicks, de maatschappij 
wordt steeds jachtiger. Dat breekt op. De 
continue aangeboden kicks, de keuzestress, 
de gemondialiseerde wereld die via het 
beeldscherm continue binnenkomt, Youtube, 
Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram: dat 
gaat non-stop door. Allemaal quick fixes om 
de leegte te vullen. Middelengebruik is ook 
een vorm van quick fix. Wat is de onderlig-
gende oorzaak van je middelengebruik, maar 
ook van dat workaholic zijn, waarom ben je 
dat? Verslaving is een gevecht zolang je niet 
geaccepteerd hebt dat je werkelijk verslaafd 
bent. De meeste verslaafden blijven vechten 
tegen het verslaafd zijn en willen heel graag 
gecontroleerd met middelen omgaan, maar 
dat is een absolute no go, dat gaat altijd fout. 
Zodra je bereid bent dat gevecht op te geven 
ontstaat er ruimte om anders tegen dingen 
aan te gaan kijken: leegte wordt ruimte. 
Er ontstaat persoonlijke groei en nieuwe 
zingeving.

Hein Janse (57) werkt sinds 2010 op Roder-
sana Oirschot als ervaringsdeskundige. Na 
zijn opleiding aan de Hogere Hotelschool 
Den Haag bekleedde hij diverse directie- en 
managementfuncties bij Philips en Center 
Parcs. Zijn carrière ging verliep voorspoedig 
en materieel ging hem alles voor de wind. Tot 
zijn alcoholverslaving z’n leven overnam.HEIN JANSE
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Janse: Ik groeide op in een dorpje in Lim-
burg. Mijn vader had een eigen bedrijf waar-
door hij helemaal werd opgeslokt, zelfs als ie 
thuis was, was hij afwezig, emoties toonde hij 
nooit. Ik heb met mijn vader nooit vader-
zoon dingen gedaan, ik denk dat ik voor het 
eerst contact met hem voelde toen ik 17 was. 
Ik was een nakomertje. Mijn moeder was in 
mijn jeugd behoorlijk depressief, ze gebruikte 
langdurig medicatie. Ik was verantwoordelijk 
voor haar geluk, ze klampte zich letterlijk aan 
me vast. Ik heb mij al heel vroeg oud gevoeld. 
Eenzaam. In het dorp voelde ik me er niet bij 
horen, om te overleven ging ik of er onder 
zitten, of ik trok een grote bek open, contact 
maken op basis van gelijkwaardigheid kon ik 
niet. Toen ik 13 was dronk ik op een receptie 
mijn eerste slok bier. Ik vond de bitterheid 
smerig maar was meteen verliefd op het ef-
fect dat het had. Ik werd er ontspannen van, 
mijn sociale angsten verdwenen. Ik ging naar 
de Hogere Hotelschool in Den Haag, zo ver 
mogelijk van huis. Drankgebruik is daar heel 
normaal: drankenkunde is studieonderdeel, 
op verjaardagen van studenten schonken 
docenten cognac, in school zat de studen-
tenvereniging en na de lessen vloog iedereen 
daar aan de bar. Ik geloof niet dat ik ooit iets 
verzuimd heb wegens drankgebruik, ik had 
wel vaak ongelofelijke katers. Niemand zei 
ooit iets over m’n kegel. Thuis gingen mijn 
voeten op tafel en de dop van de fles. Ik had 
het echt nodig om te ontspannen, om mijn 
hoofd, dat alles wilde controleren te stoppen. 
En ik  had het nodig om te kunnen slapen. 
Ik was absoluut een workaholic, dat was de 
enige zingeving die ik had: als je maar hard 
werkt komt er resultaat en daar kun je dan 
tevreden over zijn. Dan word je gelukkig. Als 
ik een keer een vrije dag had, wist ik niet wat 
ik moest doen. Hobby’s had ik niet, ook geen 
vaste relatie, ik vond mezelf niet goed genoeg 
daarvoor.
Ik verhuisde naar de regio Eindhoven, klom 
op in het management van Center Parcs, ik 
was 34, had een vet salaris en een goeie job. 
Als ik een nieuwe positie had was ik al bezig 
met de volgende stap, een constante drang 
naar erkenning waardoor het me nooit snel 
genoeg ging. Omdat ik geen onderpositie 
kon hanteren vond ik dat ik boven iedereen 
moest komen te staan. Ik werkte minimaal 
twaalf uur per dag, had het hele dag geen 
jaar geen dag vrijgenomen, had tweehonderd 
vakantiedagen staan. Er waren continue re-
organisaties en ik voelde me op alle gebieden 

gefrustreerd. Ik dronk tien glazen wijn per 
dag, ontwikkelde door de drank een depressie 
en kreeg daarvoor medicatie. In gesprekken 
met psychologen zorgde ik dat ik even fris 
en fruitig was en ontkende mijn drankge-
bruik, de schijn ophouden had ik tot kunst 
verheven. Tot het onhoudbaar werd. De crisis 
kwam toen ik een weekend met een vriend 
ging duiken. In ideale omstandigheden 
raakte ik onder water totaal in paniek. Met 
mijn buddy kwam ik boven, ik ben naar huis 
gegaan en heb nooit meer gedoken. De dag er 
na moest ik een training geven, ik had geen 
idee wat ik moest gaan doen, stond apathisch 
voor me uit te staren. Ik dronk een paar bor-
rels om van de spanning af te komen, maar 
dit keer hielp het niet. Op dinsdagochtend 
rij ik naar mijn werk, ik denk ‘god zegen de 
greep’, ik ben onderweg vier keer uitgestapt, 
trillend, zwetend, ik heb overgegeven…ik 
kom bij de poort van Center Parcs aan en ik 
denk ‘het gaat niet’, ik ben omgedraaid naar 
huis gereden. Ik ben een jaar ziek geweest. 
Ik dacht even tot rust komen en dan lukt 
het wel weer, maar op een gegeven moment 
moet je toegeven dat het niet meer gaat. Mijn 

alcoholgebruik liep toen echt uit de klauwen, 
drinken was al heel lang een moeten gewor-
den. Ik dronk zo’n twee flessen wijn per dag, 
het ochtenddrinken kwam er bij, de laatste 
drie weken voor de uiteindelijke opname was 
ik constant onder invloed. Je wordt ziek als 
je beneden een bepaald niveau komt, dan 
krijg je ontwenningsverschijnselen: misse-
lijk, zweten, trillen, je eet niet meer. Familie 
en vrienden woonden op afstand, maar een 
van m’n zussen nam me mee op vakantie 
en ontdekte daar hoeveel ik dronk en hoe 
slecht ik er aan toe was. Uiteindelijk heeft 
mijn zus me meegenomen naar Novadic-
Kentron. Er was een wachttijd van drie 
maanden, ik moest één keer in de week op 
gesprek komen en dan stopte ik die dag met 
drinken, maar verder ging ik helemaal los. 
Als ik een van mijn zussen belde dan dronk 
ik eerst een paar glazen om het trillen tegen 
te gaan. Ik kon geen pen meer vast houden, 

het was afschuwelijk. Twee zussen hebben me 
uiteindelijk opgepakt en me afgeleverd bij de 
kliniek in Sint-Oedenrode, ik heb daar vier 
maanden gezeten. Er was in die tijd een soort 
militair regime, je werd volledig afgebroken 
en daarna voorzichtig weer opgebouwd. Mijn 
gevoel voor eigenwaarde, dat, zoals bij de 
meeste verslaafden al laag was, werd minder 
dan niks. Je zat er zeven dagen per week, 
met maar twee uur therapie per dag, veelal 
symptoombestrijding: hoe voorkom je dat 
je gaat drinken. Ik wilde wel van de nadelen 
van de drank af, was clean, werd lichamelijk 
gezonder, mijn depressies verdwenen. Mijn 
werkgever heeft er alles aangedaan me weer 
terug te krijgen, ik kon heel rustig aan weer 
beginnen, maar ik wilde bewijzen dat ik het 
waard was en zat binnen no time weer tot 
laat te werken. Ik bleef 4,5 jaar abstinent, 
mijn carrière ging weer crescendo; een nog 
grotere leaseauto, nog meer salaris, laptop, 
telefoon, secretaresse, dat won ik in korte tijd 
allemaal terug, en ik dacht ‘die drank, da’s war 
einmal’. Ik had niet zo goed in de gaten dat 
ik weer in hetzelfde schuitje zat als daarvoor, 
ik gebruikte behalve sigaretten geen stimu-
lantia, maar ik was nog steeds ongelukkig en 
mijn grootste drijfveer was angst, angst voor 
afwijzing, angst voor de toekomst, angst voor 
vrouwen, totaal defaitisme: wanneer krijgt 
iemand in de gaten dat ik volstrekt nutteloos 
ben. Bij ieder functioneringsgesprek was 
ik bang ontmaskerd te worden. Ik woonde 
in Veldhoven, werkte op het hoofdkantoor 
van Center Parcs in Rotterdam, managede 
het milleniumproject en de transitie naar de 
Euro, een en al deadline, ik verzorgde mijn 
dementerende moeder in Limburg en liet in 
Best een huis bouwen waarvan de kosten de 
pan uit rezen. Ik stond er alleen voor en kon 
de stress niet aan. Mijn nieuwe huis naderde 
het hoogste punt en ik moest pannenbier 
gaan schenken. Bij Novadic-Kentron hadden 
ze gezegd dat je na zeven jaar abstinentie 
wel in staat bent gecontroleerd te drinken, 
de huisarts zei ook dat  twee glazen per dag 
geen kwaad kan, die wist alleen niet dat ik 
geen twee glazen kan drinken, dat het dan 
automatisch twee flessen worden. Achteraf 
gezien was ik nooit echt gestopt met drinken, 
ik heb alleen de volgende borrel viereneen-
half jaar uitgesteld. Ik weet nog dat ik dacht 
‘nou moet het maar eens afgelopen zijn met 
dat gestress, liever ongelukkig met een borrel, 
dan word ik af en toe nog eens vrolijk, ik zorg 
er wel voor dat het niet uit de hand loopt.’ 

Ik heb heel zorgvuldig bedacht ‘twee glazen 
wijn per dag moet kunnen, het moet wijn zijn 
van uitstekende kwaliteit in een mooi glas, ik 
ga daar ritueel mee om’. Ik ging er ook echt 
voor zitten, ik schonk dat eerste glas rustig in, 
beheerst zoals een beschaafd mens dat doet, 
ik nam mijn eerste slok, ik kon vijftien secon-
den genieten van de voortreffelijke smaak, 
van de kleine explosie die alcohol geeft op het 
moment dat het je hersenen bereikt, vrijwel 
daarna werd ik overgenomen door de ge-
dachte ‘hoeveel heb ik eigenlijk in huis?’ Van 
twee glazen per dag ging het snel naar drie, 
naar een fles per dag, dat drinken de Fransen 
bij de lunch, de kater viel mee, ik voelde 
me goed, dus twee flessen ging ook, cognac 
vond ik vroeger toch ook lekker? Na de dag 
van het pannenbier reed ik terug naar mijn 
oude woning en daar heb ik me totaal van de 
wereld gezopen. Vervolgens heb ik in twee 
jaar tijd drie crisisopnames gehad en dat be-
tekende echt gestrekt de kliniek in. Mijn werk 
begon er weer onder te lijden, tijdens die 
opnames van een week melde ik me ziek, tot 
mijn directe chef me confronteerde met mijn 
drankprobleem. Hij wou open kaart spelen 
en me helpen, maar ik had zo’n schaamte dat 
ik alles glashard ontkende. In mijn laatste cri-
sisopname bij Novadic-Kentron in 2004 ben 
ik doorverwezen naar Pesso-psychotherapie 
en daar heb ik voor het eerst leren voelen. 
Daar heb ik kunnen ontdekken hoe mijn 
jeugd mijn verdere leven beïnvloed heeft. Ik 
kon stoppen met het veroordelen van mezelf. 
Sindsdien heb ik nooit meer gedronken. Dat 
is inmiddels ruim 12 jaar geleden.
Parallel daaraan ben ik naar meetings van de 
AA gegaan en daar zag ik dat ik niet alleen 
ben, het hielp de schuld en schaamte los te 
laten en mezelf te accepteren. En ik zag dat 
de wereld toch wel draait, dat dat niet mijn 
verantwoordelijkheid is. Ik was al ruim een 
jaar uit de running en ik had nog gewoon 
mijn leaseauto-laptop-telefoon-onkosten-
vergoedingen-tankpas. Ik dreigde de WAO 
in te gaan, maar mijn werkgever ging weer 
voor mijn behoud vechten, blijkbaar had ik 
toch iets goed gedaan. Hij wist niet hoe, maar 
wilde alle aanpassingen doen om mijn terug-
keer mogelijk te maken. Dat was voor mij 
het uur U. Ik heb uiteraard hartelijk bedankt 
voor het aanbod en ik ben na gaan denken: 
‘wat gaat er gebeuren als ik nu ja zeg, waar-
schijnlijk hetzelfde als er al die tijd gebeurd 
is. De werkgever verwacht iemand terug te 
krijgen zoals die altijd al geweest is, namelijk 

ALS CLIËNTEN NA HET INTENSIEVE PROGRAMMA VAN VIER WEKEN DE KLINIEK VERLATEN LATEN ZE IN HET 

BOS EEN STEEN ACHTER MET HUN NAAM ER OP. MARKERING VAN DE ZO LANG GEWENSTE EN ZWAAR BEVOCH-

TEN VERANDERING.

‘DRINKEN WAS 
AL HEEL LANG 
EEN MOETEN 
GEWORDEN’
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Zo’n 20% van de Nederlandse 
bevolking lijdt ooit in zijn of 
haar leven aan afhankelijkheid 
van alcohol-, drugs- of gedrags-
verslaving, ruim 10% van de 
verslaafden is hoger opgeleid, 
even veel mannen als vrouwen. 
In 2015 werden er zo’n 65.000 
mensen behandeld in instellin-
gen, de gemiddelde leeftijd was 
42, 75% was man, 45% kampte 
met alcoholproblemen als pri-
mair probleem, de overigen met 
drugs-, medicijn-, gok-, internet- 
en sexverslaving, 42% had een 
meervoudige verslaving, 21% 
was nieuwkomer. Cijfers zijn 
niet per regio opgesplitst. Over-
matige alcohol gebruik is bij 
mannen iemand die meer dan 
21 glazen per week drinkt, bij 
vrouwen meer dan 14. De maat-
schappelijk schade is gigan-
tisch, zo’n 2,6 miljard, alleen al 
voor alcoholverslaving. Slechts 
4% van de alcoholverslaafden 
laat zich behandelen in de spe-
cialistische GGZ, de mate van 
onderbehandeling is veel groter 
dan bij depressie, signalen wor-
den niet herkend en de schaam-
te en het taboe is groot. Vroeg 
ingrijpen voorkomt dat proble-
men uit de hand lopen en is vele 
malen beter voor de gezondheid 
en het welzijn van de verslaafde 
en diens sociale omgeving en 
voorkomt ook hoge behandel-
kosten in een later stadium. In 
Zuid-Nederland zijn Rodersana, 
Novadic-Kentron, Solutions, U-
Center en de AA aanbieders van 
hulp bij verslavingsproblema-
tiek. (Bronnen: Trimbos, CBS en 
het Ladisrapport)

ongekend gedreven, perfectionistisch, je hoeft 
hem maar een taak te geven en je hebt er 
geen omkijken meer naar. Dat is waarschijn-
lijk de verwachting van de werkgever en mijn 
pijn is dat ik aan die verwachting wil voldoen 
en dan ga ik precies hetzelfde doen als ik al 
die tijd gedaan heb. Ik weet niet of ik dan zal 
terugvallen in drankgebruik maar ik word er 
in elk geval ongelukkig van en ik wil daar uit.’ 
Het was geen gemakkelijke keuze; ik was in-
middels 45 jaar oud, ik had dat huis gebouwd 
met een behoorlijk hoge hypotheek, mijn 
salaris zou ik nooit zou kunnen verdienen bij 
een andere werkgever, ik was redelijk alleen 
op de wereld, had geen partner, mijn familie 
had afstand van mij genomen, dus werk zou 
toch nog iets moois kunnen zijn om wat 
structuur in mijn leven te brengen en toch 
dacht ik ‘ik weet niet wat ik wel wil, maar ik 
weet wel wat ik niet moet doen en dat is terug 
gaan naar waar ik vandaan kom.’ En toen 
heb ik, one day at the time, de dingen gedaan 
die ik kon en die ik moest doen, en vooral na-
gelaten wat ik niet kon of nog niet kon, in het 
vertrouwen dat het goed zou komen. 
In 2009 leerde ik mijn huidige vrouw kennen, 
ik ben bij onze kennismaking meteen open 
geweest over mijn verslaving, ik heb mij in al 
mijn kwetsbaarheid durven laten zien en zij 
daardoor ook. We zijn inmiddels getrouwd 
en wonen samen met haar dochters in mijn 
huis in Best en ik geniet, zelfs van de onrede-
lijke buien van die twee pubers.
Ik ben mindfulnesstrainer geworden, ik 
mediteer dagelijks, mijn lijf is ontspannener 
geworden. Ik check regelmatig gedurende 
de dag hoe ik me voel, om het daar ook bij 
te laten, ik probeer zo weinig mogelijk te 

analyseren. Ik ben eerst veel binnen de AA 
gaan doen: congressen organiseren, coachen, 
de hulplijn bemannen en in 2010 ben ik 
ervaringsdeskundige geworden bij Roder-
sana. Met twee andere ervaringsdeskundigen 
ben ik volwaardig lid van het behandelteam 
en help ik cliënten met mijn ervaringskennis, 
een rijke aanvulling op therapeutische- en 
wetenschappelijk kennis, dat gaat geluk-
kig verder dan troosten bij een kopje koffie. 
We slijpen interventies en visies bij vanuit 
onze kennis en het zou wenselijk zijn bij 
meer interventies betrokken te worden. De 
zorgverzekeraar stelt echter dat ervaringsdes-
kundigheid niet op de DBC beroepentabel 
thuis hoort, waardoor we niet declarabel zijn. 
Binnen en buiten de GGZ wordt het belang 
van ervaringsdeskundigheid echter breed 
gedragen. Het pas alleen nog niet in de hui-
dige structuren van opleidingen en functie-
indelingen. Ik vind eigenlijk niet dat we ons 
moeten professionaliseren, onze kracht zit op 
belevingsniveau en herkenning. En ook heel 
simpel in het geven van vertrouwen en hoop: 
‘als hij het kan moet ik het toch ook kunnen’. 
We staan daadwerkelijk naast de cliënt. We 
creëren een vrije ruimte waardoor schaamte 
en schuldgevoel minder zwaar gaan druk-
ken in het herstelproces. Het werk dat ik nu 
doe geeft veel meer bevrediging dan dat van 
vroeger, dat waren holle frases en nu maak 
ik het verschil voor anderen die het nodig 
hebben. Ik zou tegen iedere verslaafde willen 
zeggen: “Stop met de schijn ophouden, begin 
met eerlijk en open zijn, er is niks zo lekker 
als nog maar één agenda in je leven hebben. 
Gun jezelf een ander leven. Het kan en je 
bent niet alleen.”

‘IK VOND DE 
BITTERHEID SMERIG 
MAAR WAS METEEN 
VERLIEFD OP HET 
EFFECT’
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