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INLEIDING 

Wanneer je als drugsgebruiker ‘in herstel’ bent betekent dat simpel gezegd: je leven op de rit 
krijgen. Herstel laat ons kijken naar de hele mens, en alles wat er om die persoon heen gebeurt. 
Meestal gaat herstel gepaard met het stoppen of in ieder geval het minderen van 
middelengebruik. Maar ook binnen gecontroleerd gebruik kun je je leven op orde krijgen. 
Herstel helpt mensen weer inzien wat ze kunnen en waar hun kwaliteiten liggen.  

 “De meeste definities van herstel gaan niet over geneeskundig herstel, maar over het 
verbeteren van functioneren en de kwaliteit van leven […]. Deze verbetering kan gerealiseerd 
worden doordat je zicht krijgt op je kwetsbaarheden, deze probeert te accepteren, hiermee 

om leert gaan en een leefklimaat creëert met kansen en mogelijkheden voor zelfontplooiing” 
(Kole en Beenackers, 2008: 11).    

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor herstel, vanuit de wetenschap, 
beleidsmakers, (verslavings)zorginstellingen en gebruikers zelf. Dat is mooi, want herstel laat 
ons kijken naar meer dan alleen welke drugs iemand gebruikt. Herstel gaat om meedoen in de 
maatschappij en regie hebben over je eigen leven. Het gaat erom te zijn wie je wilt zijn als 
persoon.  

Ook het harm reduction veld heeft in toenemende mate aandacht voor herstel. Dit blijkt onder 
andere uit de recent gepubliceerde gebruiksruimte inventarisatie. In vergelijking met 
voorgaande jaren, hebben de Nederlandse gebruiksruimten in 2018 meer aandacht voor het 
verbeteren van de leefomstandigheden, resocialisatie en herstel van hun bezoekers (Gee et 
al., 2018). Harm reduction voorzieningen zoals spuitomruil, methadonposten, drugstest-
punten, gebruiksruimten en inloophuizen zijn vaak een laagdrempelig aanspreekpunt voor 
gebruikers. Hier kunnen niet veroordelende vertrouwensrelaties worden opgebouwd. Harm 
reduction kan bijdragen aan het versterken van de menselijkheid en kracht die nodig is voor 
herstel, vooral omdat herstel niet altijd abstinentie hoeft te betekenen. 

Mainline heeft verkend welke factoren bijdragen aan een langdurig herstel. Wij hebben diepte-
interviews gehouden met 15 personen, middels veldwerk en de inzet van ervaringsdeskundige 
projectmedewerkers. Alle respondenten hebben herstelervaring en kunnen hierop 
reflecteren. Verder hebben ze allemaal ervaring met het gebruik van harddrugs, maar dit was 
niet voor iedereen problematisch. Sommige respondenten hebben vooral problemen (gehad) 
met alcoholgebruik en één respondent zegt vooral verslaafd te zijn geweest aan gamen. Alle 
personen hebben hard moeten werken aan grote sociaal-maatschappelijke problemen, al dan 
niet gerelateerd aan hun middelengebruik. Denk hierbij aan schulden, dakloosheid en 
verbroken familierelaties. Deze 15 personen hebben hun verhaal en visie op herstel met 
Mainline gedeeld. Daarnaast hebben wij enkele professionals gesproken over het onderwerp 
en literatuur geraadpleegd. In dit rapport worden de belangrijkste resultaten gedeeld, 
aangevuld met citaten uit de interviews.  
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WAT IS HERSTEL? 

Herstel kent vier vormen die allemaal verband met elkaar houden: klinisch, functioneel, 
maatschappelijk en persoonlijk. Aan al die leefgebieden moet aandacht geschonken worden 
wanneer iemand herstelt. Praktische ondersteuning kan hierbij helpen, maar nog veel 
belangrijker is het interne proces dat iemand doormaakt. Denk aan veranderingen in gedrag, 
denkwijze, attitude, leefstijl en relaties (Daley, 1991). Dit is vaak een lange en moeizame weg, 
die gepaard gaat met vallen en opstaan. Sommige mensen zijn hier hun hele leven lang mee 
bezig.  

J. (62) “Clean worden is geen kunst, clean blijven dat is pas een kunst. Want we leven in een 
gebroken wereld met al zijn verleidingen.”  

In een literatuuronderzoek naar herstel werden vier kernthema’s vastgesteld: het terugvinden 
van hoop, het herdefiniëren van de eigen identiteit, het (opnieuw) vinden van zin in het leven 
en het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor jouw herstel. Kenmerkend is de 
verandering van houding, van een afwachtende naar een meer onafhankelijke kritische 
houding, waarin de regie weer ter hand genomen wordt (Kole en Beenackers, 2008: 12).  
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ERVARINGEN 

De vijftien ervaringsverhalen laten zien hoe kwetsbaar en persoonlijk ieders herstelproces is. 
Vaak gaat het om kleine en geleidelijke stappen over een langere periode. Hierbij hebben wij 
een verdeling gemaakt in factoren die mensen zelf kunnen veranderen en externe factoren. 

Wat kunnen mensen zelf doen? 

De vier veelgenoemde aspecten waar mensen zelf mee aan de slag zijn gegaan zijn: structuur, 
betekenisvolle relaties, zinvolle dagbesteding en acceptatie. De thema’s dagbesteding en 
relaties kwamen voor in onze vragenlijst. De andere twee thema’s - structuur en acceptatie - 
werden vaak genoemd zonder er expliciet naar te vragen.  

1. Structuur 

Structuur (terug)brengen in je leven blijkt belangrijk voor langdurig herstel. Dit kan in de vorm 
van een eigen woning, een nieuwe stad, een opleiding of andere vorm van dagbesteding, en 
voldoende slaap. Dit zorgt ervoor dat mensen een dagritme krijgen en het gevoel hebben weer 
mee te draaien in de maatschappij. 

E. (61) “Het krijgen van mijn eigen woning was voor mij heel belangrijk in mijn herstel. Ik had 
een eigen plek nodig om aan mezelf te kunnen werken. De eerste twee jaar ging ik nog de 

straat op om klanten te zoeken, maar na twee jaar ging ik gewoon slapen ’s nachts.” 

H. (59) “Dankzij de nieuwe structuur in mijn leven, de zinvolle dagbesteding en een perspectief 
om uit de schulden te komen, lukte het mij om te herstellen. Ook het gevoel er weer bij te 

horen deed mij goed.” 

L. (51) “De structuur van dagbesteding was belangrijk voor me. Dat ik opstond, gelijk ging 
douchen, me opmaken, en ergens had om naartoe te gaan. Dat zorgde voor structuur in mijn 

leven. Daar begon ik mee. Vervolgens kwam de rest vanzelf.” 

K. (51) “Mijn beste oplossing om van de coke af te komen was veel slapen. Als je slaapt heb je 
geen trek. En ook helpt het mij om ‘s avonds niet naar buiten te gaan, maar binnen te blijven 

en mijn pyjama aan te doen, zodat ik niet zo snel naar buiten ga.” 

2. Betekenisvolle relaties 

Het is belangrijk om af en toe je verhaal kwijt te kunnen en van betekenis te kunnen zijn voor 
anderen. Een relatie opbouwen of versterken met ouders, kinderen, vrienden, een partner, 
een buddy of huisdier is een belangrijk onderdeel van een herstelproces. Praktische en/of 
emotionele ondersteuning van naasten blijkt onmisbaar. Dit kan zowel gaan om mensen die 
op de hoogte zijn van het gebruik als mensen die hier niets van weten. 

J. (52) “Met mijn ouders heb ik de relatie hersteld. Dat was heel mooi. Zonder hen had ik mijn 
herstel nooit gered. Bij hen ben ik aangesterkt, ze hebben me financieel gesteund, maar vooral 

emotioneel heb ik veel aan ze gehad.” 
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E. (61) “Ik vind het vooral belangrijk om het contact met mijn dochter goed te houden. We zijn 
allebei geen makkelijke personen. Ik ben van ver gekomen en weet nu beter hoe ik met haar 
kan praten. Ik voel dat ik nu meer een moeder voor haar ben en een luisterend oor voor haar 

kan zijn. Dat vind ik heel belangrijk.” 

K. (51) “Er was een grote sociale motivator: ik ontmoette een vrouw waar ik graag mee verder 
wilde. Ik geniet van de tijd die ik doorbreng met mijn vriendin en het contact met mijn familie is 

goed, ondanks dat ik nooit met hen over mijn drugsgebruik gesproken heb.” 

K. (40) “Eén vriend speelt een belangrijke rol in mijn leven. Zijn gouden regel is: geen harddrugs 
in mijn huis. Hij heeft zelf ook gebruikt maar is inmiddels 11 jaar clean. Hij weigert toe te kijken 

hoe ik mezelf aan het vernielen ben met drugs. Dus als ik even niet wil gebruiken, is het heel 
veilig om naar hem te gaan. Het kan daar niet, omdat we daar strikte afspraken over hebben 

gemaakt. Dat geeft mij rust.” 

3. Zinvolle dagbesteding 

Voor veel personen betekent het opgeven van een verslaving ook het verliezen van een 
leefstijl. Zo’n grote verandering kan heel eng zijn, en het nieuwe leven lijkt in eerste instantie 
misschien niet zo leuk. Dagbesteding kan bijdragen aan een nieuw dagritme, sociaal netwerk, 
betekenis geven aan je verleden, het gevoel gewaardeerd te worden en het hervinden van een 
toekomstperspectief. 

H. (59) “Toen ik mijn ervaringen ook nog eens op een positieve manier in kon zetten als 
straatadvocaat zag de wereld er nog rooskleuriger uit. Door mensen te helpen en door mijn 

eigen ervaringen in te zetten ben ik steeds steviger in mijn schoenen komen te staan.” 

J. (62) “Nu geef ik workshops op scholen, heb ik een gezin en een dak boven mijn hoofd. Ook 
speel ik basgitaar en sport ik twee keer per week. Ik heb nu een doel in mijn leven. Ik ben nu 

een redelijk goed functionerend persoon met een tamelijk zinvolle toekomst. Maar mijn 
herstel heeft nooit een einde.” 

J. (52) “Al vanaf het begin begon ik naast de behandeling met een studie. Het werken aan 
mezelf en het hebben van toekomstperspectief gaf rust. Ik ben nu Sociaal Pedagogisch 

Hulpverlener en werk als woonbegeleider.” 

4. Acceptatie 

Voor een langdurig herstelproces blijkt het belangrijk om jezelf te leren kennen en je verleden 
- inclusief mooie en minder mooie kanten - volledig te accepteren. 

B. (43) “Kennis van mijn eigen herstelproces en verslaving heeft me uiteindelijk heel veel 
zelfvertrouwen gegeven. Mijn kwetsbaarheid is nu ook mijn kracht geworden en dat is 

prachtig. Ik heb mijn weerbaarheid en kracht opgebouwd en mezelf handvatten aangeleerd die 
voor veerkracht zorgen.” 

E. (61) “Het herstel lukt me nu vooral omdat ik het echt wil. Ik doe alles op gevoel. Ik weet nu 
wat ik wil met mijn leven. Ik heb mezelf goed leren kennen en luister naar mijn gevoelens en 
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gedachten. Dat heb ik geleerd uit boeken, en door te mediteren. Tijdens het mediteren moet ik 
wel naar mezelf luisteren.” 

Y. (50) “Ik heb allerlei soorten therapie gehad, en alles bij elkaar hebben de therapeuten veel 
bijgedragen aan mijn herstel. Maar accepteren dat ik ben wie ik ben moest ik uiteindelijk toch 

echt zelf doen. Dat was voor mij het belangrijkste.” 

K. (40) “De opname in 2011 heeft mij veel geleerd. Ik besefte mij dat ik nooit helemaal zou 
kunnen stoppen, maar dat ik wel kan leren om gecontroleerd te gebruiken.”   
           

 J. (52) “De schaamte wordt steeds minder, en er komt steeds meer trots. Het gebruik is nog 
steeds een deel van mijn identiteit met positieve en negatieve kanten.” 

Wat kunnen mensen in de omgeving doen? 

Herstellen doe je helemaal zelf. Maar niemand kan dat alleen. Vaak is het al moeilijk om te 
weten wat je anders wilt. Laat staan om te geloven dat je dat kunt bereiken en te weten hoe 
je dat moet doen. Hierbij kan een steuntje in de rug - van een professional of iemand in je 
omgeving – ontzettend waardevol zijn. 

Goede ondersteuning is evenwaardige steun, waarbij je de persoon ondersteunt in zijn of haar 
kracht. Laat personen zelf bepalen welke hulp ze nodig hebben. Goede hulp richt zich op hoop, 
heel worden, versterken, verbinden en zingeving. Vanuit deze basis kunnen mensen hun eigen 
kracht (terug)vinden.  

“De belangrijkste accenten van herstel liggen op kracht en niet op zwakte, op weerbaarheid en 
niet op kwetsbaarheid, op de oplossing en niet op het probleem” (Haan en Oude Bos, 2011). 

Terwijl er aan de innerlijke kracht gewerkt wordt, moet er ook aandacht geschonken worden 
aan de externe voorwaarden. Hulpverlening kan ondersteunen bij het opbouwen van een 
structuur die het herstel bevordert en verlicht. Denk hierbij aan wonen, werken, relaties en 
zingeving (Haan en Oude Bos, 2011: 11-12). Het is de rol van een hulpverlener om iemand te 
versterken en stimuleren. De relatie tussen hulpverlener en hulpvrager is een samenspel 
waarin samen naar oplossingen wordt gezocht.  

Om duidelijk te maken wat van invloed is op effectieve hulp heeft Mainline de 15 
herstelervaringen naast vier essentiële behandelingsfactoren gelegd, zoals omschreven in het 
boek ‘Positieve psyhologie’ (Cauffman, 2018: 44-45):  

• Persoonlijke factoren (40%) 
• Therapeutische relatie (30%) 
• Persoonlijke verwachtingen en hoop (15%) 
• Modelspecifieke interventies (15%) 

1. Persoonlijke factoren   

Diverse extra-therapeutische variabelen spelen een rol bij het succes van herstel, zoals 
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optimisme, openheid, netwerk en doorzettingsvermogen van de persoon. 

A. (51) “Het grootste verschil bij de laatste stoppoging is mijn motivatie. Die heeft op dit 
moment alles te maken met mijn dochter. Ik wil haar zonder dat ik onder invloed ben onder 
ogen komen en verantwoordelijkheid voor haar dragen. Ik wil een vader voor haar zijn in de 
toekomst. Op dit moment zie ik haar niet, maar over een paar maanden gaan we dat contact 

weer voorzichtig opbouwen. Daar wil ik sterk genoeg voor zijn. Ik heb er veel zin in.”  

J. (52) “Het is gelukt te stoppen met gebruiken, met name door de kracht die ik uit muziek 
haal.” 

E. (61) “Vroeger was mijn drukte en vrolijkheid vaak overdreven. Nu ben ik echt vrolijk. Nu 
geniet ik. Daarom weet ik dat ik nooit meer zal terugvallen.” 

H. (64) “Een nieuw netwerk om me heen is goed geweest voor mijn herstel. Andere mensen 
leren kennen. Ik ken geen mensen die zichzelf hebben weten te herpakken in hun oude 

vriendengroep. Het is belangrijk om buiten je scene te komen.” 

2. Therapeutische relatie 

Het vertrouwen dat een hulpverlener heeft in de persoon en het herstelproces – ondanks 
eventuele terugval incidenten - blijkt onmisbaar. 

B. (43): “Ik had een begeleidster bij wie ik totaal mezelf mocht zijn. Ik voelde me daardoor weer 
mens en niet alleen maar verslaafd. Zij was de eerste persoon – naast mijn moeder – die ik 

weer kon vertrouwen. Dat heeft veel betekend voor me. Zij hielp mij te ontdekken wat ik in de 
toekomst zou willen en motiveerde mij dit in stapjes gewoon te gaan doen.” 

A. (51) “Ik heb intensieve begeleiding gekregen via Housing First. Zij hebben mij in korte tijd 
ontzettend geholpen met wonen, schuldenproblematiek, dagbesteding, noem maar op. Met 
de begeleiders maakte ik een behandelplan. Ondanks dat ik weleens terugviel in oud gedrag 
waren ze er altijd voor mij. Ik denk dat dat ook belangrijk was. Dat ze mij niet lieten vallen.” 

L. (51) “In de nieuwe stad begon ik als vrijwilliger in een wijkcentrum. Na een week kreeg ik al 
de sleutel van het gebouw. Zij wisten dat ik verslaafd was geweest, maar toch vertrouwden ze 

mij. Dat was belangrijk voor me.” 

3. Persoonlijke verwachtingen en hoop 

Als je positieve en realistische verwachtingen hebt, is je kans van slagen groter. Deze kracht 
kan een hervonden geloof in jezelf zijn, maar ook in iets dat groter is (zoals God). Dit gaat ook 
om het hervinden van de zin van het leven. 

S. (58) “Ik val niet terug door de tegenslagen, maar je moet niet onderschatten hoe die daartoe 
kunnen leiden. Ik kijk nu veel meer naar mijn kwetsbaarheden en oplossingen.” 

A. (51) “Om deze verandering door te zetten speelt een bepaalde kracht – groter dan mijzelf - 
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een belangrijke rol. Het gaat over een geloof in mijzelf.” 

J. (62) “In mijn herstelproces heb ik God leren kennen en geloof is voor mij een grote steun. Dit 
geeft mij de kracht om door te gaan. Ik ben vanuit de hel in de hemel gekomen. Ik ben met 

vallen en opstaan drugsvrij geworden.” 

4. Model specifieke interventies 

Inzicht in hoe je verslaving werkt, kan helpen bij het omgaan met moeilijke momenten. 
Verslaving is immers een coping mechanisme. Wie zijn verslaving opgeeft, zal nieuwe manieren 
moeten vinden om met gevoelens, problemen of stress om te gaan. Specifieke interventies, 
zowel individueel als in een groep, kunnen hieraan bijdragen. 

A. (51) “Ik heb hulp gezocht voor mijn huisvesting en mijn PTSS. Via de behandelende instelling 
kreeg ik een woonruimte. De EMDR-behandelingen voor traumaverwerking hebben mij 

geholpen in mijn herstel.” 

S. (58) “In die eerste periode was het vooral belangrijk dat ik iets had om naartoe te gaan. Ik 
ging meestal twee keer per dag naar de AA-meetings. Het was het enige waar ik naartoe 

durfde. Ik was doodsbang voor alle triggers.” 

Y. (50) “Vooral de Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS) training heb ik veel 
aan gehad. Daar leerde ik gedachtes uitdagen; klopt het eigenlijk wel wat ik denk? Mezelf 

corrigeren af en toe en herkennen als ik weer in mijn riedeltje zit. Zo leerde ik relativeren en 
om mijn emoties minder groot te maken.” 

J. (62) “Door groepsbijeenkomsten ben ik tot inzichten gekomen. Ik weet nu wat mijn valkuilen 
zijn: vrouwen, onzekerheid, faalangst, teleurstellingen en het missen van mensen. Ik heb 

geleerd om met die valkuilen en tegenslagen die het leven met zich meebrengt om te gaan.” 

Succesfactoren 

Uit de ervaringsverhalen komen een aantal succesfactoren naar voren. Allereerst speelt het 
verlangen naar een ‘normaal’ leven een grote rol bij het in gang zetten van herstel. Maar ook 
of je het jezelf waard vindt om dit proces aan te gaan. Bejegening kan dit vervolgens 
bekrachtigen en een grote rol spelen in het succes van het herstel. Ten slotte blijkt een zinvol 
leven - bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige - en dankbaarheid voor het nieuw verkregen 
leven, van belang voor het volhouden van langdurig herstel. 

1. Verlangen naar een ‘normaal’ leven 

Gebruik neemt het leven vaak volledig over. Hierdoor raken mensen verwijderd van de 
maatschappij. Uiteindelijk blijkt het verlangen naar een leven zoals de meeste andere mensen 
- met verantwoordelijkheden, sociale activiteiten en waardering - een belangrijke motivatie. 

A. (51) “Ik was het zat. Ik leefde op straat, verzorgde me niet meer en iedere dag dat ik wakker 
werd voelde ik me ziek. Ik had het constant druk met spullen stelen voor de dope. Ik had geen 



 
 

10 

uitkering en geen tijd om dat te regelen vanwege scoren en gebruiken. Ik sliep onder een 
zeiltje. Ineens was ik er helemaal klaar mee en ik besloot te stoppen. […] En het lukte, helemaal 

uit mezelf. Vooral omdat ik een normaal leven wil.” 

H. (64) “Ik wil dat mensen mij met respect behandelen. Zelfrespect en waardering zijn heel 
belangrijk. Dat krijg je alleen maar als je weer sociaal actief wordt en succeservaringen opdoet. 

Ieder mens heeft waardering nodig voor wie die is en wat hij doet. Bijna iedereen wilt 
hetzelfde: huisje, boompje, beestje.”  

E. (61) “De buddyzorg heeft mij ook echt geholpen. Ik heb meerdere fijne buddies gehad. 
Normale mensen die met mij normale dingen deden: naar de film, terrasje, naar een museum. 

Dat smaakte naar meer, waardoor ik ook niet meer wilde gebruiken.” 

2. Eigenwaarde 

Een laag zelfbeeld speelt een grote rol bij gebruik. Een gebruikersstigma kan ervoor zorgen dat 
mensen in gebruik blijven. Uiteindelijk moeten mensen het zichzelf waard vinden om te 
minderen of te stoppen door te zien welke andere kwaliteiten ze hebben. Hiervoor is het van 
belang de eigen identiteit te herdefiniëren. 

H. (64) “Toen ik nog gebruikte dacht ik alleen maar aan mezelf. Mijn ego hield nergens 
rekening mee. Toen ik clean werd, kon ik de zorgzaamheid die in mij zit laten groeien. Als het 
met de ander goed gaat, dan gaat het ook goed met mij. Dat is heel belangrijk in mijn herstel; 

het houdt me goed en in contact met anderen.” 

L. (51) “Als je wilt stoppen met drugs denk ik dat het belangrijkste is dat je het jezelf waard 
vindt om niet meer te gebruiken, om te vechten voor jezelf op een andere manier.” 

J. (55) “Ik had geluk met mijn omgeving. Ik ben bij een coffeeshop van mijn zwager gaan 
werken. Dat was de motivatie om te gaan werken. Ik was er goed in, het werd gezien. Ik had 

voor het eerst het gevoel dat ik werd gewaardeerd voor wie ik was. Dat gaf een enorme boost, 
dat wil je niet weten.” 

3. Bejegening 

Mensen die drugs gebruiken willen – net als ieder ander - zichzelf kunnen zijn en menswaardig 
behandeld worden. Dit blijkt van belang in het al dan niet vertrouwen van een hulpverlener en 
slagen van een behandeling. 

S. (58) “Veroordelen helpt niet. Hoe meer ik gebruikte hoe meer ik werd veroordeeld. En hoe 
meer ik veroordeeld werd, hoe meer ik wilde gebruiken. Zo’n vingertje helpt niet. “Waarom 

doe je het?” voelt al veroordelend, alsof je je moet verantwoorden. “Wat brengt het je?” klinkt 
veel meer accepterend en vaak krijg je dan ongeveer dezelfde antwoorden.” 

J. (55) “Een hulpverlener bij de methadonpost was een goeie motivator. Die zei ‘Je bent niet 
meer te redden’. Dat heeft mij getriggerd. ‘Dat zullen we nog wel eens zien’, dacht ik. Ik nam 
25 methadonpillen per dag. Die ben ik toen over een periode van meerdere maanden gaan 

afbouwen.” 
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H. (64) “Dagbesteding waar je vrijheid ervaart en verantwoordelijkheid krijgt, terwijl het 
laagdrempelig is. Dat was belangrijk voor mijn herstel. De begeleider moet de deelnemers niet 

te strak houden en betuttelen.” 

4. Ervaringsdeskundigheid 

De uitdagingen en successen van mensen met een herstelervaring kunnen van enorme waarde 
zijn voor personen die er nog aan moeten beginnen of er middenin zitten. Het delen van 
ervaringen kan bijdragen aan hoop, verwachtingsmanagement, versterken van zelfvertrouwen 
en het besef dat je er niet alleen voor staat. Een goede ervaringsdeskundige bezit de nodige 
sociale vaardigheden en capaciteiten, waaronder de kunde om afstand te doen van diens eigen 
verhaal en de juiste vragen kunnen stellen.  

Tegelijkertijd kan de rol van ervaringsdeskundige ook heel versterkend werken voor de 
persoon zelf. Het biedt een mogelijkheid om zinvol en ondersteunend werk te doen en het kan 
bijdragen aan de manier waarop mensen betekenis geven aan hun levenservaringen. 

J. (52) “Op een gegeven moment ben ik de opleiding voor ervaringsdeskundige gaan doen. Dat 
was ook weer een stap. Opeens heeft je leven weer betekenis en zijn al die jaren niet voor 

niets geweest.” 

E. (61) “Ik werd als gebruiker altijd uitgekotst, maar nu willen mensen mijn verhaal horen. Dat 
vind ik heel indrukwekkend. Dat ik mijn verhaal kan doen. Ik heb nu niet meer het gevoel dat 
mensen mij veroordelen. Totaal niet. Ik krijg zoveel leuke reacties, zelfs van vreemden. Alleen 

maar positief.” 

A. (51) “In mijn functie als ervaringsdeskundige blijf ik mezelf confronteren met 
drugsgebruikers. Dat vind ik goed. Hierdoor word ik sterker. Ik wil er juist niet meer voor 

wegrennen.” 

5. Dankbaarheid voor het nieuwe leven 

Wie dankbaarheid voelt voor de huidige situatie, en zich hier bewust van blijft, zal waarschijnlijk 
minder snel terugvallen in de oude situatie. 

E. (61) “Ik zou als ervaringsdeskundige wel meer voorlichting willen geven, maar verder heb ik 
eigenlijk geen verwachtingen meer. Ik heb bereikt wat ik wilde bereiken. Dit was altijd wat ik 

wilde, waar ik vaak tranen om heb gelaten. Ik ben er en ik geniet van het leven. Elke dag weer.” 

H. (64) “Het houdt mij op de been dat ik absoluut niet meer terug wil naar het leven van 
hosselen op straat. Hoewel ik niet extreem gelovig ben, geloof ik wel in een ondersteunende 

hogere kracht. Ik loop regelmatig een kerk binnen en dan steek ik een kaarsje aan uit 
dankbaarheid. Ook bid ik dagelijks voor mezelf en sta ik stil bij wat er is. Dat houdt me goed.”  
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TOT SLOT 

Op basis van de ervaringen binnen dit verkennend onderzoek blijkt dat succesvol herstel een 
samenspel is van interne en externe factoren. Naast innerlijke kracht en de beleving, moet er 
ook aandacht geschonken worden aan de externe voorwaarden, de omgeving. Hulpverlening 
kan ondersteunen bij het opbouwen van een structuur die het herstel bevordert en verlicht. 
Denk hierbij aan wonen, werken, relaties en zingeving.  

Herstellen betekent niet per definitie dat iemand stopt met gebruiken. Herstellen kan ook als 
iemand gecontroleerd blijft gebruiken. Dit vraagt een flexibele niet oordelende houding van 
hulpverleners. Het is van belang mensen zelf te laten bepalen waar ze hulp nodig hebben. Het 
is vooral de menselijke aanpak, waar de hulpverlener je ondersteunt in het nemen van je eigen 
regie, dat bijdraagt aan herstel.  

Goede hulp richt zich op hoop, heel worden, verbinding en zingeving. Op deze basis kunnen 
mensen hun eigen kracht (terug)vinden. Empowerment en zelfregie staan hierbij centraal en 
een evenwaardige relatie is vanzelfsprekend.  

 

  



 
 

13 

LITERATUUR 

Cauffman, L. (2018) ‘Simpel; oplossingsgerichte positieve psychologie in actie’. Amsterdam: 
Boom Uitgevers.  

Daley, D.C. (1991) ‘Kicking addictive habits once & for all’. Massachusetts: Lexington books.  

Gee. A. De, S. Woods, C. Charvet & A. van der Poel (2018) ‘Drugsgebruiksruimten in Nederland; 
stand van zaken 2018’. Utrecht: SBWU. 

Haan, G. de & J. Oude Bos (2011) Veerkrachtig, weerbaar en zelfsturend. Publicatie van Het 
Zwarte Gat, mei 2011. Online beschikbaar op: 
http://185.10.50.205/~db10/assets/files/veerkrachtig_weerbaar_en_zelfsturend.pdf  

Kole, M. & M. Beenackers (2008) ‘Herstellen bij de SBWU’. In: SBWU (red.) (2008) 
Spoorzoekers; over wegen naar herstel. Utrecht: SBWU.  

 

 


