
 

 

 

VERSLAVING ALS SIGNAAL
© 

WAAROM VERSLAVING ALS SIGNAAL? 

De tweedaagse leergang is bedoeld om verslaving, de impact ervan maar vooral de 

oorzaak beter te begrijpen.  

Wat is de functie van de verslaving? 

Wat levert het op?  

Wat voorkomt het?  

Wat is er voor nodig om mensen met een verslaving voor te bereiden op hun herstel.  

Wat betekent verslaving voor een gezin of andere dierbaren? 

 

Verslaving komt veel voor. Heel veel. De kans is aanzienlijk dat ook jij en ik verslaafd zijn. 

Heel eerlijk? Ik ken mijn verslavingen, maar noem ze anders. Omdat aan het woord 

verslaving een sluier van oordeel, negativiteit en ook zwakte kleeft. Mijn telefoon, eten, 

zeepjes, boeken kopen die ik nooit lees. Enkele voorbeelden van mijn verslavingen. Ze 

worden heviger, naarmate dat ik me minder voel.  

Maar wat gebeurt er als je verslaafd raakt aan middelen waarvan het verslavende effect 

extra groot is, door de samenstelling ervan? Roken, drank, verdovende middelen, pillen, 

seks, porno, gokken. Dat maakt het extra lastig om te herstellen. Die middelen zijn 

schadelijk én er rust nog een groot taboe op.  

Wat vraagt het van jou als begeleider om dit taboe te doorbreken?  

En wat vraagt het van de omgeving en de mens die verslaafd is om los te komen van deze 

middelen? 

De dagen baseren zich voornamelijk op het werk van Gabor Maté (Hongaarse Arts en 

expert op het gebied van verslaving). Zijn werk is baanbrekend te noemen omdat hij als 

een van de eerste artsen de relatie legde tussen verslaving en vroegkinderlijk trauma.  

“Not why the addiction,  

  But why the Pain” 

  (Gabor Maté) 



 

 

Naast het werk van Gabor Maté, zijn ook Peter Levine, Stanley Rosenberg, Aline Pierre, 

Daniel Siegel bronnen voor de dagen. Let wel: de dagen zijn bedoeld om verslaving beter 

te begrijpen. Het gaat niet om het behandelen van verslaving(!).  

VOOR BEGELEIDERS, COACHES EN ANDERE PROFESSIONALS:  

De dagen bieden inzichten, suggesties, handvatten en een manier van kijken. Het biedt 

duidelijkheid over:  

Wat jij wel (en niet) kunt betekenen voor cliënten die te maken hebben met verslaving.  

Hoe je verslaving kunt herkennen en je paarden in kunt zetten? 

Welke vragen je kunt stellen om de gezonde delen van de client te activeren. Die delen die 

nodig zijn om te veranderen. Er wordt ook stil gestaan bij misverstanden. Welke zorg 

heeft de directe omgeving van de verslaafde mens nodig?  

  

De manier waarop verslaving bekeken wordt is essentieel voor de aanpak van het 

herstelproces. Het gaat niet om de verslaving, de vraag is: “Welk probleem probeert de 

verslaving op te lossen (Gabor Maté)”. Als dit niet duidelijk is, is de kans op een terugval 

groot.  

De dag wordt gekoppeld aan de Poly Vagaal Theorie. Met voorbeelden uit de praktijk. Die 

voorbeelden die zo helder tonen wat er voor nodig is om te herstellen. Geen ‘fiks of 

techniek’, maar ‘begrijpen van’. Ook hier geldt dat werkelijk begrijpen, kennis een andere 

waarde geeft (Martine Huurman). 

 

VOOR WIE IS VERSLAVING ALS SIGNAAL EEN GESCHIKTE VERDIEPING? 

Mensen die meer of beter begrip willen krijgen over verslaving.  

Coaches of begeleiders die willen weten hoe verslaving herkend kan worden en wat er 

voor nodig is om een verandering in gang te brengen. Mensen die geïnteresseerd zijn in 

dit complexe onderwerp. 

(Let wel: het is geen behandelwijze of programma).  

Je hoeft niet persé te werken met de inzet van paarden. Dit doen we gedurende de twee 

dagen wel. 

 

 

 



 

 

WAT KUN JE VERWACHTEN:  

Twee dagen die je kennis en begrip rond het thema verslaving vergroten, verbreden en tot 

verrijking leiden. De koppeling met de poly vagaal theorie. Een bron aan inspiratie, 

verdieping en informatie die je ook na de dagen verder kunt verkennen. Er wordt met en 

zonder de paarden gewerkt. De praktische theorie en activiteiten zijn direct inzetbaar in 

je eigen praktijk.  

Er wordt uitleg gegeven over de relatie tussen vroegkinderlijk trauma en verslaving, 

gebaseerd op het baanbrekende werk van Gabor Maté en Stephen Porges.  

 

PROGRAMMA (ONDER VOORBEHOUD*) 

Dag 1:  

Wat is verslaving en wat is het niet? Van klein naar groot. 

Wat is de relatie tussen verslaving & hechting en welke rol speelt deze relatie in de 

ontwikkeling van het brein?  

Welke elementen bekrachtigen verslaving? Hoe ga je om met taboe? 

Activiteit met de Paarden  

Dag 2  

De kracht van sociale verbinding en hulpbronnen.  

Depressie en verslaving.  

Hoe reageert ons zenuwstelsel op het herstellen van verslaving?  

(Gekoppeld aan de Poly Vagaal Theorie).  

Wat moet jij als begeleider weten in het kader van verwachtingen?  

Welke vragen activeren de gezonde delen van de client?  

Activiteit met de Paarden. 

 

* De training sluit aan bij de leerbehoefte van de groep, Daardoor kan de inhoud van het 

programma soms afwijken. Dit vindt altijd en alleen plaats in afstemming met alle 

deelnemers. Goed om te weten: de theorie wordt gekoppeld aan praktijk voorbeelden. 

Gezien de complexiteit van het onderwerp verslaving, zal de verhouding theorie en 

activiteiten met de paarden niet evenredig zijn.  


