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‘Ik beldemensen onder invloed en ontbeetmet
eenwijntje ommijn katerweg te drinken’

‘A
ls kindhad ik
faalangst, in
depuberteit
ontwikkelde ik
eeneetver-
slaving, opde

hogeschoolwas ikde zuipende
student enopmijnwerk een
workaholic. Toen ik jarengeleden
hoordedat ikADHDheb, viel
het kwartje enbegreep ikbeter
waaromikaltijd onrust voelde.’
‘Ikkomuit eenBrabants, bour-

gondischnest. Erwasaltijdwel
een redenvoor eenborrel.Dat ik
inmijn studententijd veeldronk,
vond iknormaal, iedereendeed
het. Alleenging ikdooralsde rest
stopte.Tussenmijnachttiendeen
veertigstedronk ik veel, vooral in
deweekendenensteedsmeerdoor
deweek.Hetduurde lang voorde
“gezellige”wijntjes en laterwhisky,
medekeeluithingen.Denagel-
lakremover liet ik staan,maareind
2014dacht iknietmeer inglazen,
maar inflessen.DeEngelsenzeg-
gendatmooi: I didn’t drink the
bottle, thebottledrankme.’
‘Erwaren tijdendathet goed

ging– tijdensde zwangerschap-
pen vanmijn zoons (nu16en14)
dronk ik sowiesoniets.Het ging
wel tot ikme in2013opmijnwerk
stortte. Bij overwerk trakteerde ik
mezelf bij thuiskomstopeenglas
wijn.Dealcohol verdoofdeme. Ik
werder rustig van.Niemand, ook
mijnpartnerniet, haddoordat ik

eendrankprobleemhad, verslaaf-
denkunnengoed verdoezelen.’
‘Driemaandenvoordat ik in

deafkickkliniekbelandde, ging
hetbergafwaarts. Ikwas voor
mezelf begonnen. Ikhadweinig
opdrachtenenmijn relatie verliep
moeizaam. Ikbeldemensenonder
invloedenhaddenodigebor-
rels opalsdekinderenuit school
kwamen.Ophet laatst ontbeet ik
met eenwijntje ommijnkaterweg
tedrinken.’
‘Langheb ikde verslavinggeba-

gatelliseerd. Ikhieldmezelf voor:
pas als ik eenfles aanmijnmond
zet, ben ik verslaafd.Datmoment
is gekomen: 41was ik enalleen
nogmaarbezigmetflesmanage-
ment; hoekomikaanalcohol? Ik
gingnaarmijnouders en zei: “Ik
hebnuhulpnodig, ikhebmezelf
nietmeeronder controle.”’
‘Mijnpartnerbrachtmenaar

Roder Sana, een luxeprivékliniek
inOirschot. Er is rust eneen-op-
eenaandacht.Dekamers zijn
groot en vergelijkbaarmet een
goedhotel, deprocedures komen
overeenmet een “gewone”kliniek.
Mijnkofferwerdgecontroleerd
en ik leverdemijnparfumendeo
in.Nadealcoholcontroledacht
ik:waarben ik terechtgekomen?
Nauitgebreidonderzoekdoor een
arts startte ikmetdedetoxbehan-
deling.Deafkickverschijnselen
vielenmee.Danmerk jewathet
brein fysiekmet jedoet. Ikhadde

Zeverbleven in eenafkickkliniekof asielzoekerscentrumofdurfdenhun
huisniet uit.Driemensendie leefden in eenpiepkleinewereld vertellen.
‘De eerstemaandennadat ikmeziekgemeldhad, vermeed ik zoveelmogelijk
buitendingen. Ikdurfdeniet naarplekkenwaar ik geencontrolehad.’

DoorPauliende Jong • Fotografie:BenningGladkova
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knopal omgezet, dathielp enorm.
Mijnkinderenhad ik vertelddat ik
downwasenwilde stoppenmet ro-
ken. Ze verbleven indieperiodebij
mijn ex.Door individuele gesprek-
kenengroepssessies leerde ikme
kwetsbaar opstellen. Ik sportte en
ontdektebij creatieve therapiehet
schilderen,mijnnieuwe“versla-
ving”.Door schilderenkan ikme
afsluitenenhet altijd vollehoofd
uitschakelen, precieswat alcohol
vroegermetmedeed.’
‘Verleidingen, zoalsbij fees-

ten, kan ikweerstaan,moet ik
doorstaan.Bijmij is éénglas te
veel enhonderd teweinig.Datblijf
ikmezelf voorhouden.Endat lukt
doorpositief denken: ikwil zorgen
voormijngezin, eengoedemoeder
zijn. Twee jaar geledenheb ikmijn
kinderendewaarheid verteld. Ze
reageerden relaxed; “Dat is toch
goed,mam”enzegingenover tot
deorde vandedag.’
‘Ikbenweer inbalans enhaal

veel plezier uitmijnwerk. Ikben
inspiratiespreker, geef trainingen
enhebserieuzeplannenvoor een
boekmet als titel:Vanflesmanage-
mentnaar zelfmanagement. Ikwil
anderen inspirerenommet zich-
zelf aande slag te gaan.Daarvoor
heb ik tweemooie tools ontwik-
keld.Dekunst is het verlangen
te stoppengroter temakendan
je angst te veranderen.Doordat
inzicht sta ikwaar iknu sta.Dat
gun ik iedereen.’
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