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De eerste drugvrije gemeenschap en wat eraan vooraf ging 
door oprichter Martien Kooyman.

Tijdens mijn opleiding tot psychiater ben ik in 1969 medisch leider 

geworden van een ambulant methadonprogramma. Nadat ik een jaar 

methadon had voorgeschreven, vermoedde ik dat een aantal van de 

klanten bijgebruikte. Ik besloot urinecontroles in te voeren. Allen bleken 

positief op bijgebruik. De patiënten onttrokken zich bovendien snel uit 

de baantjes die voor hen waren gezocht. Ik besefte dat meer nodig was 

om het gedrag te veranderen.

Het was in die periode, dat ik een toneelstuk,’The concept’, bijwoonde, 

opgevoerd door ex-verslaafden van de therapeutische gemeenschap 

Daytop Village in New York in een theater in Den Haag. Ik zag voor het 

eerst ex-drugsverslaafden. Ze speelden de geschiedenis van een 

drugsverslaafde, die in hun gemeenschap werd opgenomen. Er werd 

een encountergroep gehouden, waarbij heftige emoties werden geuit. 

Aan het slot kwamen de spelers de zaal in met uitgestrekte armen 

roepend: `Would you love me?` Ik was toen blij dat ik niet op de eerste 

rij zat. Wel was ik er van overtuigd geraakt dat een succesvolle 

behandeling van drugverslaafden mogelijk was. In die tijd - en zelfs nu 

nog - werd daar sterk aan getwijfeld. 

“Hier komt de eerste plek waar in Nederland

drugsverslaafden voorgoed van hun verslaving 

af zullen komen”

Voorwoord
De geneesheer-directeur van het psychiatrisch ziekenhuis Bloemendaal 

Hans Schipper stelde mij in staat de therapeutische gemeenschap te 

beginnen in de oude boerderij, Emiliehoeve. De Emiliehoeve was een 

boerderij, die door een grondruil op het terrein was komen te liggen 

van het psychiatrisch ziekenhuis Bloemendaal. De boerderij zou toch 

worden afgebroken, dus als het experiment zou mislukken, was er 

niets verloren. Ik kon, nadat ik eind 1971 psychiater was geworden, 

medewerkers gaan werven. Ik koos met opzet niet voor 

verpleegkundigen, omdat zij opgeleid zijn om anderen te helpen en ik 

inmiddels begrepen had, dat in een therapeutische gemeenschap de 

bewoners moesten leren zichzelf te helpen.

Op 14 februari 1972 vond de opening plaats van de Emiliehoeve als 

eerste drugvrije therapeutische gemeenschap voor drugsverslaafden in 

Nederland. Als verantwoordelijke psychiater had ik bij de opening alle 

toenmalige hulpverleners aan verslaafden in ons land uitgenodigd. Mijn 

woorden: “Hier komt de eerste plek waar in Nederland 

drugsverslaafden voorgoed van hun verslaving af zullen komen”, 

werden toen door de aanwezigen met de nodige scepsis ontvangen. 
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Aanvankelijk is gekozen voor het model van een democratische 

therapeutische gemeenschap, dat toen in de psychiatrie haar opgang deed. 

Snel bleek, dat onze bewoners niet klaar waren voor deze aanpak. Bij ‘one 

man one vote’ was de staf altijd in de minderheid wat leidde tot 

beslissingen als: ‘laten we vandaag naar het strand gaan en een biertje 

drinken’, ‘we zijn toch niet aan alcohol verslaafd’, of: ‘vandaag hebben we in 

de biologisch-dynamische tuin gewerkt, dus kunnen we morgen uitslapen’.

Encountergroep 

Dit alles veranderde nadat Gerrit van Wijk, een psycholoog uit het team en 

ik , in juli 1972 deelnamen aan een marathon encountergroep, geleid door 

de ex-verslaafde, Denny Yuson. Vol enthousiasme over deze ervaring 

introduceerden wij daarna encountergroepen op de Emiliehoeve. De 

bewoners bleken deze benadering met emotionele confrontaties meer te 

waarderen, dan de saaie discussiegroepen. Eerlijkheid en het confronteren 

van negatief gedrag werd de nieuwe houding van staf en bewoners.

Structuur

Pas toen Denny Yuson een jaar later bereid was als consulent maandelijks 

de staf te begeleiden werden andere methoden uit de Amerikaanse 

therapeutische gemeenschappen ingevoerd. De rituele emotionele 

terechtwijzing bij negatief gedrag, ‘haircut’ genaamd, bleek beter te 

werken dan het eerder ingevoerde puntensysteem. Uiteindelijk werd ook 

de hiërarchische structuur van de staf en bewoners ingevoerd. Na een 

urenlange vergadering werd om drie uur in de nacht besloten meteen 

naar de hoeve te gaan, de bewoners uit bed te halen en de nieuwe, door 

de staf bepaalde, structuur bekend te maken. De bewoners waren verrast 

en gingen in de vroege ochtend meteen vergaderen over hun werk in de 

nieuwe afdelingen. Veel werd overgenomen van de Amerikaanse TG’s: de 

zelfhulpfi losofi e en de duidelijke basisregels: geen drugs, geen alcohol, 

geen geweld of het dreigen ermee en geen onderlinge seks. Bewoners 

gingen om beurten nachtdienst doen, de staf was voortaan alleen 

aanwezig van negen tot vijf. 

Veranderingen

Aan het programma werden toegevoegd: een introductiecentrum en een 

terugkeerprogramma in het halfweghuis , Maretak, in de stad, geleid door 

Robert Chênevert. In de TG werden morning meetings, seminars, 

peergroepen en leerervaringen ingevoerd. Ook zaken, die later weer 

werden afgeschaft zoals het kaalscheren als iemand terug kwam na te zijn 

weggelopen en het dragen van borden met teksten als leerervaring. 

Gebruiken die misschien wel positief uitpakten voor de betrokkenen, 

maar het imago van de therapeutische gemeenschap hebben geschaad. 

In de staf werden ex-bewoners opgenomen. 

In februari 1994 werd een vriendenvereniging opgericht om de activiteiten 

te ondersteunen, die buiten het ziekenhuisbudget vielen. Als eerste 

verslavingsinstelling werden ook ouders van bewoners uitgenodigd, om 

aan oudergroepen deel te nemen.

De eerste tien jaar; van chaos n
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Onderzoek

In het door mij ,vanuit de Erasmus Universiteit, uitgevoerde 

evaluatieonderzoek bleek onder meer, dat hoe langer de bewoner op de 

Emiliehoeve was geweest, hoe groter de kans was op succes. Bovendien 

bleek de kans op een succesvolle behandeling meer dan tweemaal zo 

groot was als een ouder minimaal aan twee oudergroepen had 

deelgenomen!

Nieuwbouw

Toen er meer dan dertig bewoners waren opgenomen op de oude 

boerderij, die een offi ciële capaciteit had van tien bedden, werden 

plannen gemaakt voor nieuwbouw. Negen maanden na de goedkeuring 

van de bouwtekeningen kon in 1976 het nieuwe gebouw worden 

geopend door prinses Beatrix, die al enige malen de verschillende 

programmaonderdelen had bezocht. 

Bij het tienjarige bestaan nam ik afscheid als directeur van het programma 

om later weer terug te keren als voorzitter van de vriendenvereniging.  

s naar structuur

Martien Kooyman, psychiater en de eerste Emiliehoeve directeur 1972-1982. 

1  Een groepssessie waarbij het eigen gedrag en invloed van dat gedrag op anderen 
centraal staat. 
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“Met mijn zestien jaar was ik een van 

de jongste in de drugsscene. Na een 

overdosis ben ik op aanraden van 

vrienden naar de Emiliehoeve gegaan. 

Daar liep ik na viereneenhalve maand 

weg vanwege de strenge regels. Soms 

moest je wel eens drie uur op een 

bankje zitten zonder iets te mogen 

zeggen. En iedere ochtend was het om 

zes uur opstaan en meteen naar buiten, 

om te sporten. Een keer was een 

bewoner zijn fi etssleutel kwijt. Die 

werd bij mij gevonden, maar ik wist van 

niets. Kreeg ik een bord met 

‘leugenaar’ omgehangen, moest ik om 

de zoveel tijd aan mensen vertellen 

waarom dat op mijn bord stond. Dat 

was zo vernederend.” 

“Welke alleenstaande moeder k

Marjolijn van der Els (1959), Den Haag, ongehuwd, drie kinderen, behandeld in de Emiliehoeve van oktober 1975 tot februari 1976, in het 

Witte Huis van maart 1976 tot februari 1978, gegradueerd, projectmedewerker Brijder Verslavingszorg. 
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Nieuwe regels

“Op het laantje staat een witte streep getrokken. Als je daarover heen 

gaat, ben je ‘weggelopen’. Ik heb daar met peers, die me wilden 

tegenhouden, liggen vechten. De volgende dag ben ik terug naar mijn 

ouders gegaan. Via mijn moeder die in de oudergroep van de 

Emiliehoeve zat, ben ik uiteindelijk in de dagbehandeling van Het Witte 

Huis terechtgekomen. Het voordeel daarvan was dat ik ’s avonds naar 

huis kon, dus redelijk wat vrijheid had. Het Witte Huis was net opgezet. 

Ik was de tweede of derde bewoner. Dat betekende ook daar dat er 

gaandeweg regels bijkwamen. Als ze merkten dat ik ’s nachts soms laat 

thuis kwam, werd de nieuwe regel dat dat niet meer mocht.”

Eerlijk zijn

“Mijn vader heeft de datum waarop ik ben gegradueerd in een armband 

laten graveren. Zo heb ik jarenlang bijgehouden hoe lang ik al clean ben. 

Het Witte Huis heeft daaraan bijgedragen, door mij een opvoeding te 

geven en te laten inzien hoe belangrijk het is om eerlijk te zijn. Ben je 

dat niet, dan stapelt de ene leugen zich op de andere en raak je op een 

gegeven moment zo verstrikt en zo ver van je eigen gevoelens 

verwijderd dat je niet meer weet wie je bent en waarom je op een 

bepaalde manier handelt. 

Het is het hele programma geweest dat mij tot dat inzicht heeft 

gebracht: het prestige dat je krijgt met iedere nieuwe fase die je 

doorloopt, de toenemende verantwoordelijkheid, maar vooral de 

mensen en de warmte die daarvan uitgingen, de emoties die je met 

elkaar deelde, het elkaar beetpakken en warmte geven, het openstaan 

voor elkaar.”

Beeld

“Van de oude Emiliehoeve is alleen de overkapping van de boerderij 

over. Heerlijk vond ik het om daar buiten op het land met de geiten, de 

schapen en de varkens te werken. Ook heb er veel geleerd waar ik nu 

nog profi jt van heb, want welke alleenstaande moeder kan er boren of 

stucen? Aan het beeld dat nu op de parkeerplaats voor de Emiliehoeve 

staat, heb ik nog meegewerkt. Voor mij symboliseert het dat mensen 

elkaar nodig hebben.

Nadat ik gegradueerd ben, heb ik nog een paar jaar voor de Emiliehoeve 

gewerkt om weggelopen verslaafden op te vangen. Ik ben er 

weggegaan omdat ik opnieuw niet meer tegen de strengheid kon. Via 

een project van Jeugdzorg ben ik 27 jaar later toch weer bij Parnassia 

beland. Vreemde ervaring was dat. Het klinkt gek, maar het was een 

soort thuiskomen, net als bij je ouders.”

 

r kan er nou stucadoren?”

“ Mijn vader heeft de datum 

waarop ik ben gegradueerd in 

een armband laten graveren.”

7
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“Als kind van de fl owerpower generatie werd ik in het midden van de 

jaren zestig, zoals zoveel leeftijdsgenoten, geconfronteerd met 

zogenaamde geestverruimende middelen. Op een gegeven moment 

liep ik helemaal vast in het gebruik van heroïne. Ik had toen een eigen 

zaak, maar ook zoveel belastingschuld en huurachterstand dat als er 

niets aan mijn verslaving zou gebeuren, ik waarschijnlijk de gevangenis 

in zou draaien. Echt gemotiveerd om af te kicken was ik dus niet, het 

was meer een centenkwestie. Omdat er op dat moment nergens 

anders plaats was, ben ik uiteindelijk in het Witte Huis 

terechtgekomen.”

Weerstand

“In het Witte Huis was ik even weg van alle spanningen rondom 

geldzaken. Maar ik stapte er niet al te serieus in, had zelfs een 

weerstand tegen iedereen die zei: ‘wat goed is voor mij, is ook goed 

voor jou’. Dat stak ik in het begin niet onder stoelen of banken. Op een 

gegeven moment besloot ik echter helemaal niets meer te zeggen. Ik 

kreeg toen een groot zwart geschilderd bord omgehangen, met daarop 

een wit stipje. Dat mocht ik groter maken als ik mij positiever gedroeg. 

Omdat ik niet echt wilde, had ik ook niets aan de therapie. Wat wel 

werkte was dat je daar met mensen bent die allemaal in het zelfde 

schuitje zitten, waar je je aan kunt optrekken, die elkaar steunen.”

Laatste grammetje vlees

“Tijdens de behandeling was ik lange tijd een vervelend mannetje.De 

kentering kwam na tien maanden toen de toenmalige directeur Tony 

Bodard vanuit een oprecht gevoel de strijd met me aanging. Hij stuurde 

me mee met twee broers uit mijn groep wier moeder terminaal ziek 

was. In Almelo heb ik zes weken lang niet alleen het lijden en sterven 

van die vrouw gezien, maar ook haar kracht. Dat heeft me over veel 

dingen aan het denken gezet: met haar laatste grammetje vlees 

probeerde zij in leven te blijven om haar zoons tegen hun verslaving te 

kunnen beschermen, wie ben ik dan om daar niet tegen te vechten? 

Dat het dat met me zou doen, bleek ook de bedoeling van de directeur. 

Kort daarna ben ik dan ook naar de nazorg gegaan, want ik was de 

therapie zat.” 

Naar België

“Het opnieuw beginnen was niet makkelijk. Ik was dan wel clean, maar 

heb wel moeten leren omgaan met alcohol. En ik had nog fl inke 

“Ik wilde ook vechten tegen mijn v

“Wat wel werkte was dat je daar met 

mensen bent die allemaal in het 

zelfde schuitje zitten, waar je je aan 

kunt optrekken, die elkaar steunen.”
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schulden bij de belastingsdienst en een aantal banken die moesten 

worden afbetaald. Maar al kort na mijn graduatie werd mij gevraagd om 

een groepsleider van het Witte Huis te vervangen. Zo ben ik het 

verslavingscircuit ingerold. Binnen de stichting Verslavingszorg 

Zeestraat en later PZ Bloemendaal heb ik verschillende functies 

vervuld. Na een reorganisatie in 1993 ben ik naar België vertrokken om 

in Gent directeur van De Sleutel te worden.”

Balans

“Aan de therapieën in het Witte Huis heb ik zelf weinig gehad. Wel 

herinner ik me nog het bos naar Scheveningen en een sloot met 

allemaal prachtige paarse bloemen. Daar kon ik altijd goed refl ecteren 

en tot bezinning komen. Nog steeds wandel ik iedere dag met mijn 

honden langs de Schelde. Aan het water vind ik mijn innerlijke balans.”

n verslaving”

Alphonse Franssen (1953), Merelbeke-Gent (België), getrouwd, drie kinderen, behandeld in het Witte Huis van december 1978 tot november 

1980, gegradueerd, werkt als zorgcoördinator middelenmisbruik voor de Provincie Oost Vlaanderen en freelancet daarnaast als adviseur.

9
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Belangrijk punt, begin jaren tachtig, was het organiseren van de 

Wereldconferentie (WFTC) voor therapeutische gemeenschappen in 

Noordwijkerhout. Gedurende een week was het programma het 

bruisend middelpunt voor alle kopstukken van de internationale TG 

beweging. Het was te beschouwen als een blijk van waardering voor 

het vele missionaire werk dat tot dan toe door staf en bewoners was 

verricht. Zowel binnen Nederland als in tal van Europese landen was 

immers actief bijgedragen aan het verspreiden van het gedachtegoed 

van de TG.

Inhoudelijke aanpassingen

Al snel ontstond binnen het Haags Drugvrije Programma de behoefte 

aan een eigen detoxifi catieafdeling. Opiaten hadden inmiddels de 

amfetamines als belangrijkste middel verdrongen en door het 

toegenomen methadongebruik werd ambulant afkicken moeilijker. De 

detox ‘De Weg’ was overigens ook grotendeels op het zelfhulpmodel 

gebaseerd, waardoor de aansluiting op de Emiliehoeve gegarandeerd 

was. Het van oorsprong Amerikaanse model kreeg stap voor stap meer 

eigenheid, paradoxaal genoeg onder leiding van de Amerikaan Wayne 

Laudermilk. Sommige aanpassingen aan de Nederlandse cultuur, 

De jaren tachtig

Chris van der Meer, in 1983 hoofd behandeling en psychiater van verslavingscentrum Bloemendaal daarna directeur zorg verslavingszorg 

Parnassia. Nu directeur zorg van Palier, forensische & intensieve zorg. 

10
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andere aan de wetgeving, veelal als resultaat van zelfverworven 

inzichten van staf en bewoners. En er kwam aandacht voor het individu 

en de individuele behoeften. De slaapzalen werden verbouwd tot 

meerpersoonskamers, de overalls verdwenen. Ook andere opvallende 

uiterlijke kenmerken van de Emiliehoeve (het dragen van tekstborden, 

het haarknippen van bewoners die terugkeerden na weglopen) werden 

zonder problemen afgeschaft. Niet alle aanpassingen verliepen 

overigens soepel. Het introduceren van het werken met 

behandelplannen stond op gespannen voet met de kern van de TG 

benadering, waarbij de staf vooral een begeleidende en bewakende rol 

heeft, maar waarbij het veranderings- en groeiproces zich vooral tussen 

de bewoners afspeelt. Ook het klachtrecht en Wet Geneeskundige 

Behandelovereenkomst lieten zich niet gemakkelijk incorporeren, met 

name in relatie tot de vrijheidsbeperkende maatregelen van de TG – 

waarin de bewoner pas geleidelijk rechten opbouwt. 

Filosofi e 

Bij alle wijzigingen moest de kern van de hiërarchische TG bewaard 

worden, namelijk een veilige plaats waar verwaarloosde, geschonden 

en vaak gedragsgestoorde verslaafden (soms voor het eerst) leren op 

een positieve wijze met anderen om te gaan. Om zo te leren een 

succes van hun leven te maken, zonder hun toevlucht te nemen tot 

drugs of andere vluchtpatronen. De kern omvat een model dat 

duidelijke grenzen stelt aan de bewoners via een strakke structuur met 

regels en sancties, met hiërarchie en fasering. Een model dat tevens 

maximale verantwoordelijkheid geeft aan haar deelnemers, om hen op 

deze wijze uit te dagen tot verandering in gedrag en op weg naar een 

beter zelfbeeld. Maar ook een model dat richting geeft aan de 

verandering via een expliciet normen- en waardensysteem, via 

concepten en via de ‘fi losofi e’.

Follow-up 

Dat een dergelijk systeem uiterst krachtig werkt, bleek eind jaren 

tachtig bij de tweede grote follow-up studie over de cohorten 1983-

1986. Van de voltooiers bleek 87% duurzame abstinentie en 

maatschappelijk herstel bereikt te hebben, bij een gemiddelde follow-up 

termijn van bijna drie jaar. Van de totale groep bewoners (inclusief 

vroege weglopers) bleek 31% een succes te zijn geworden.

Opnieuw was aangetoond dat dit steeds professioneler werkende maar 

nog immer creatieve model, dat in de (aan harm reduction ‘verslaafd 

geraakte’) buitenwereld soms aan forse kritiek blootstond, een 

volwassen en effectieve behandelvorm voor ernstige 

verslavingsproblematiek was geworden. 

“Er kwam aandacht voor het individu 

en de individuele behoeften”
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“Ik had mijn baan, mijn huis en vrienden verloren. Na acht jaar 

verslaving restte mij niet veel meer dan de dood of behandeling. Met 

letterlijk mijn laatste kwartje belde ik vanuit een telefooncel de Detox in 

Den Haag. Ik kon meteen de volgende dag komen. De dagbehandeling 

was een bewuste keuze. Ik wilde namelijk leren om 

verantwoordelijkheid te nemen. In de dagbehandeling zou ik iedere dag 

opnieuw de keuze moeten maken: ga ik naar Het Witte Huis of naar de 

dealer?” 

Conformeren

“Bij een eerdere behandeling in Rotterdam piepte ik er tussenuit zodra 

ik de kans kreeg. De behandeling in Het Witte Huis heb ik volgens de 

regels van het spel doorlopen. Omdat de aanpak met zijn therapieën, 

begeleiding en controle bij mij paste. Maar ook omdat ik accepteerde 

dat ik het in mijn eentje niet zou redden. Ik moest me conformeren; 

leren om bijvoorbeeld afspraken na te komen, maar ook om met geld 

om te gaan. Kortom, leren praktisch te leven.”

Clean

“In Het Witte Huis heb ik geleerd wat het betekent om een volwassen 

mens te zijn en mezelf de vraag te stellen: wie ben ik, wat wil ik, waar 

ben ik bang voor en hoe ga ik dat aanpakken? Ik heb er geleerd om 

voor mezelf op te komen, confl icten niet altijd te ontwijken om aardig 

gevonden te worden en oplossingen niet in heroïne, maar in gezonde 

dingen te zoeken. Een wandeling op het strand - 24 jaar geleden, het 

was prachtig weer - maakte me duidelijk hoe mooi het leven en hoe 

waardevol clean zijn is. Ik heb me toen ook overgegeven aan het besef 

dat Het Witte Huis mijn kans is en dat ik die grijp. Je kunt dus zeggen 

dat de zee me hier heeft gehouden.”

Wasteil

“De eerste drie maanden waren verschrikkelijk. Daarna werd ik me 

steeds bewuster van mezelf, had het niet meer koud, kon weer slapen, 

mijn lijf deed geen pijn meer. Maar in de wasteil heb ik het zwaar voor 

mijn kiezen gehad: harde confrontaties met mezelf, de druk van 

deadlines en het ondergaan van haircuts. Toch ben ik gebleven, want ik 

wist: buiten is het nog erger. Uiteindelijk heb ik het licht gezien: ik moet 

zelf de verantwoordelijkheid nemen voor mijn leven, maar dat hoeft niet 

in m’n eentje. Een bord om m’n nek met als thema ‘U vraagt wij 

draaien’ heeft me wat dat betreft het inzicht gegeven dat je zelf zorgt 

voor je isolement. Met activiteiten als abseilen en kanovaren heb ik 

mijn eigen grenzen leren kennen en beseft niet bang te hoeven zijn 

“De zee heeft me hier gehouden”

“Met activiteiten als abseilen en 

kanovaren heb ik mijn eigen grenzen 

leren kennen en beseft niet bang te 

hoeven zijn voor uitdagingen.”
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voor uitdagingen. Het afscheid van een counselor en een 

directeur leerde me dat ook zonder hen mijn leven doorgaat en 

dat ik niet afhankelijk van anderen ben.”

Ritselaar

“De behandeling heeft me stabiel gemaakt. Ik heb nog steeds 

mijn streken, alleen zet ik mijn kwaliteiten nu op een positieve 

manier in. Ik houd mensen nog steeds liever te vriend, maar ben 

eerlijk en ga confl icten niet uit de weg; ik ben nog steeds een 

ritselaar, maar gebruik dat door zaken op het werk goed te 

organiseren; ik ben nog steeds een babbelaar, maar nu om 

processen beter te laten verlopen en niet meer uitsluitend voor 

mijn eigen belang.”

Michel Odufré (1956), Den Haag, getrouwd, 2 kinderen, deelnemer aan het programma van Het Witte Huis van mei 1983 tot februari 1985. Nu 

werkzaam als manager zorg van het programma Mirage en de Emiliehoeve van Brijder Verslavingszorg, onderdeel van de Parnassia Bavo Groep.

13
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In de jaren negentig veranderde in een hoog tempo veel in en rondom 

de Emiliehoeve. In korte tijd weet de Emiliehoeve zich omringd door 

programma’s als de ambulante behandeling (’91), Mistral (’93, 

kortdurende behandeling en later behandeling van jongeren), Project 4 

(’94, vrouwen met kinderen), Triple-Ex (’95, ex-justitiabel, ex-werkloos, 

ex-verslaafd), en het Motivatiecentrum (’96, laagdrempelige instroom). 

In ’98 vindt er een fusie plaats met het toenmalige Centrum Zeestraat, 

waardoor het aanbod van behandeling van verslaafden sterk toeneemt. 

De ’oude’ TG was halverwege de jaren negentig toe aan vernieuwing. 

De bewoners die na een jaar behandeling weer terugkwamen in de 

maatschappij, waren hier maatschappelijk gezien niet goed op 

voorbereid. Veelal wisten ze niet wat ze met hun leven aan wilden en 

moest het maatschappelijk herstel traject nog beginnen. We hebben 

toen een leerwerkcentrum opgericht waarbij de nadruk ligt op het leren 

van een vak. Er kwam een dienst specifi eke behandeling, waarin 

behandelaren bijeen werden gebracht en we nieuwe vormen van 

therapie konden ontwikkelen en aanbieden. 

De jaren negentig

Jolande Verweij, behandelend psycholoog en manager zorg Emiliehoeve (1994 -1997). 

14
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Spanningsveld

De maatschappij kreeg ook steeds meer invloed over wat er wel en niet 

mogelijk was in de TG. Ik zal er hier enkele voorbeelden van benoemen. 

De Inspectie had al een aantal jaren klachten geuit, onder andere over 

het gebrek aan privacy op de slaapzalen. Als oplossing werd bedacht 

het slapen en behandelen te scheiden. Dit had verregaande 

consequenties. Het tot die tijd zeer strenge toezicht op het gebruik van 

middelen en de sociale controle hieromtrent, was niet meer mogelijk 

doordat patiënten voortaan op 1 en 2-persoonskamers sliepen. De 

controle en veiligheid van de Emiliehoeve bewoners zijn hierdoor in het 

geding gekomen en het heeft veel tijd en energie gekost om de TG 

drugvrij te houden. In de negentiger jaren kregen we ook te maken met 

veranderde regelgeving. Patiënten hebben recht op informatie over hun 

behandeling en in een behandelcontract werd vastgelegd waar de 

behandeling uit moest gaan bestaan. In een TG is het 

verrassingselement altijd van groot belang geweest, om de 

mogelijkheid van manipulaties en voorbereiding zo klein mogelijk te 

houden. Dat dit een spanningsveld oplevert, hoeft geen uitleg!

Langdurende versus korte interventie

Langdurige klinische behandelingen stonden onder druk in de 

discussies die landelijk gevoerd werden over behandeling van 

verslaafden. Minimale zorg was voor een aantal mensen een prima 

behandeling. Voor anderen was dat geen optie, met name voor 

degenen die geen sociale contacten meer hebben, voor mensen die 

alles achter zich stuk hebben gemaakt, geen werk hebben of vast 

kunnen houden, geen dak boven hun hoofd hebben en die door hun 

gebruik (bijna) alles kwijt zijn. De constructie die we binnen de 

Emiliehoeve hebben gevonden is een goedkope constructie aangezien 

we optimaal gebruik maken van de verantwoordelijkheid van bewoners 

die al langer in behandeling zijn.

Cohesie

Al met al waren er aan het eind van de vorige eeuw zoveel nieuwe 

therapieën, leerwerktrajecten en andere activiteiten bijgekomen dat de 

bewonersgroep in zijn geheel bijna nooit meer bij elkaar was. Dit had 

als gevolg dat de cohesie binnen de TG verdween, er toename was van 

agressie en leegloop in de commune. We hebben keuzes gemaakt en 

besloten om weer rust in de TG te brengen. Eerst meer nadruk op het 

leven en wonen in een commune, leren je aan te passen en te 

gedragen, daarna pas meer aandacht voor het individuele 

behandeltraject.

Bijzondere plek

Wat maakt een TG nu zo speciaal? Het is een unieke ervaring om een 

jaar te leven in een groep waar je heel veel over jezelf leert, waar je kan 

ervaren dat er plezier is, dat je emoties kan en mag tonen. Binnen een 

jaar groei je van een persoon zonder zelfrespect en waar niemand iets 

mee te maken wil hebben naar een persoon, die zich waardevol voelt, 

een grote steun is voor zijn vrienden en een voorbeeld is voor de 

jongere bewoners.

 “De Emiliehoeve blijft voor mij een zeer speciale plek!”

“Langdurige klinische behandelingen stonden onder druk”
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“Ik was drie, vier jaar verslaafd toen ik in de Emiliehoeve werd 

opgenomen. Daarvoor was ik al eens in een afkickcentrum in Alkmaar 

behandeld, maar daar zat voor mijn gevoel te weinig druk achter. De 

Emiliehoeve bood wat ik nodig had: een divers programma, een strakke 

structuur en personeel met vaak dezelfde ervaringen als ik. Ik had het 

gevoel hier moet ik zijn. Met die verwantschap en alles wat de 

Emiliehoeve nog meer te bieden heeft, zou ik in staat moeten zijn om 

me straks in het leven staande te kunnen houden. 

Maatschappelijk gezien, heb ik ondanks mijn verslaving altijd goed 

kunnen functioneren. Ik had in ieder geval altijd werk. Emotioneel 

gezien had ik echter het niveau van een baby toen ik hier binnen kwam: 

ik was mensenschuw, wist niet hoe met relaties om te gaan, kende 

geen gevoelens, vond het stoer en spannend om de grote groep te 

volgen, stelde me afhankelijk op, had nooit een eigen mening. Wat dat 

betreft heeft de Emiliehoeve me opgevoed.”

Tweede geboorte

“Mijn doel in de Emiliehoeve was de baas over mezelf worden, niet 

meer afhankelijk zijn van andere mensen of middelen, een eigen 

bestaan opbouwen. Ik heb altijd lopen aanrommelen, zonder overigens 

“Ik heb nu de contr o

Paul Greijmans (1972), Diemen, getrouwd, een zoon, bewoner van de Emiliehoeve van april 1995 tot september 1996 (gegradueerd), 

directeur van een administratiekantoor. 

1616
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ooit te hebben vastgezeten. Maar ik wilde eindelijk eens een gelukkig 

leven, wilde vooruit, want ik zag de goot al dichterbij komen. 

Zonder de Emiliehoeve zou ik hier niet zitten. De behandeling is een 

tweede geboorte geweest. Ik ging erin om schoon schip te maken, heb 

al het vuil in me eruit gegooid, de automatische piloot stopgezet en ben 

weer bij nul begonnen. Een intern zuiveringsproces waarin ik op een 

gegeven moment zelfs meende over goddelijke krachten te beschikken. 

Toen hebben ze me tijdelijk buiten de structuur gezet om weer tot rust 

te komen.”

Doorbraak

“De doorbraak tot mijn gevoel kwam na 13, 14 maanden. Dat was 

tijdens een wasteilsessie van twee weken. Ik ben altijd een 

binnenvetter geweest, en zeer eigenwijs. Maar wie je bent of waarom 

je dingen op een bepaalde manier doet, dat hou je in de wasteil niet 

verborgen. Op een gegeven moment kon ook ik niet anders dan mezelf 

bloot geven. Dat was best heftig, zeker als je maandenlang geprobeerd 

hebt je groter voor te doen dan je bent. In een groep van veertig man 

ben je echter zo kwetsbaar als een kind. Het is heel mooi om te ervaren 

dat dat geaccepteerd wordt en dat je er ook nog eens voor geknuffeld 

wordt als je dat laat zien. Voor die tijd kende ik geen liefde, ik was niet 

meer dan een lichaam zonder gevoelens. En als ik iets van gevoelens 

toonde, kwamen die uit de middelen die ik gebruikte. Nu kwamen ze 

uit mezelf.”

Control 2000

“Een ander belangrijk moment was toen ze me chef administratie 

maakten. Daardoor heb ik ontdekt dat ik goed ben in cijfers en 

organiseren. Uiteindelijk ben ik terug naar school gegaan, het 

Leerwerkcentrum in Den Haag, afdeling administratie. Ik was daar de 

eerste leerling die een vervolgopleiding volgde bij het Centrum 

Vakopleidingen Haaglanden. Via een leraar kreeg ik een baan als 

boekhouder/bedrijfsleider. In 2000 heb ik mijn eigen 

administratiekantoor opgericht: Control 2000. De naam staat voor de 

controle over m’n eigen leven, die ik kreeg in het jaar 2000.”

r ole over mijn leven”

“ Mijn doel in de Emiliehoeve was de 

baas over mezelf worden, niet meer 

afhankelijk zijn van andere mensen 

of middelen, een eigen bestaan 

opbouwen.”
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“Stelletje mierenneukers. Ik was die pestkoppen helemaal zat. Ik was 

verliefd geworden en dat kon niet op de Emiliehoeve. Toen ze me 

daarvoor in de isolatie stopten, heb ik de behandeling afgebroken. Had 

ook niet verwacht dat ik terug zou komen, want ik had zo’n hekel aan 

de methode: ze wilden mij veranderen, maar ik vond mezelf goed zo: ik 

had geen jeugdtrauma’s, alleen een drugsprobleem en dat was mijn 

eigen schuld dikke bult. Acht maanden later was ik toch weer terug. 

Omdat ik in leven wilde blijven. Buiten had ik mensen gezien, een 

aantal jaren ouder dan ik, die helemaal naar de kloten waren. Alles om 

me heen was aan het verwelken en verrotten. Ik besefte: ik ben nu 

bijna dertig, zie er nog goed uit, en kan nog een ander leven gaan 

leiden, ben nog geen hopeloos geval.”

Opgestoken middelvinger

“Terug op de Emiliehoeve had ik zoiets van als ze weer beginnen dat ik 

moet veranderen, pleur ik op. Maar na twee weken zag ik in dat ik de 

Emiliehoeve nodig had om een clean leven te kunnen leiden. En het 

heeft echt geholpen: ze hebben me laten inzien dat een leven zonder 

drugs ook lekker is. Van jongs af aan heb ik tegen de maatschappij 

“Ik blijf een boefje”

Natascha Mies (1969), Den Haag, ongehuwd, geen kinderen, behandeld in de Emiliehoeve van november 1996 tot februari 2000, 

gegradueerd, werkt als conductrice bij de Nederlandse Spoorwegen.

18
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lopen schoppen. Mijn drugsgebruik was de opgestoken middelvinger: ik 

doe waar ik zin heb, fuck off allemaal. Op de Emiliehoeve kwam ik 

erachter dat het leven in de gewone burgermaatschappij ook zijn leuke 

kanten heeft, mits je leuke mensen om je heen hebt.”

Keihard ‘ja’

“Tijdens een marathonsessie, die in het teken stond van Life is what 

you make it, moest je al het oude weg doen en voor het nieuwe gaan. 

Daarbij viel bij sommigen mijn enthousiasme op. Mij maakte het 

duidelijk dat ik keihard ‘ja’ tegen het leven zei, dat ik er iets leuks van 

wil maken en dat dat gaat lukken ook, omdat ik degene ben die dat 

bepaalt. Die instelling heb ik nog steeds, elke dag. Maar dat betekent 

niet dat het altijd even makkelijk is. De Emiliehoeve is een maatschappij 

op zich, een beschermd wereldje. Als je daar gegradueerd bent, heb je 

een hele prestatie geleverd, kijken ze tegen je op. Maar eenmaal buiten 

ben je niets en merk je dat niemand op je zit te wachten of blij is dat 

Natascha clean is. Je zult er zelf wat van moeten maken. En dat is me 

gelukt. Het kan altijd beter, maar sinds vijf jaar doe ik waar ik vroeger 

jaren tegenaan heb lopen schoppen: ik werk als conductrice/

buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Nederlandse Spoorwegen 

en heb het fucking goed naar mijn zin. Ik ben zelfs beëdigd door het 

Ministerie van Justitie. Gillen toch?!”

Boefje

“Ik weet niet of het er nog hangt, maar 

tijdens de genoemde marathon hebben we 

een schilderij gemaakt van een weegschaal. 

Voor mij staat dat voor compenseren, en dat 

is mijn levenswijze. Na de Emiliehoeve ben ik niet braaf geworden, 

maar als ik een nacht fl ink gefeest heb, leef ik de volgende dag heel 

gezond. Zo houd ik mijn leven in balans. Clean worden hoeft niet te 

betekenen dat je de personifi catie van Balkenende wordt; ik blijf een 

boefje. En met wie ik nu ben en de weg die ik daarvoor heb afgelegd, 

vind ik dat ik de wereld best een beetje kan uitlachen.”

”

“De Emiliehoeve is een maatschappij op 

zich, een beschermd wereldje. Als je 

daar gegradueerd bent, heb je een hele 

prestatie geleverd, kijken ze tegen je op.”
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In het jaar 1993 ben ik in Den Haag gaan werken en direct in het kader 

van kennismaking ging ik op bezoek bij Chris van der Meer, die lang de 

leiding heeft gehad over de drugsbehandeling bij het toenmalige 

psychiatrisch centrum Bloemendaal. In de jaren daarna ben ik als 

psychiater regelmatig ingevallen op de detoxafdeling. Vol verwondering 

heb ik gekeken naar de mensen, die enerzijds volkomen aan de grond 

zaten en anderzijds zoveel talenten en mogelijkheden hadden. Ik werd 

getroffen door de bevlogenheid van degenen die met hen werkten. Wel 

speelde ook verwondering over soms de stevigheid, waarmee mensen 

werden aangepakt. Direct toen is me duidelijk geworden, dat het 

onderhandelen met patiënten voor mij heel nieuw en vaak ook moeilijk 

was.

Brein

In 1998 ben ik echt gaan werken in de verslavingszorg, als 

beleidsbehandelaar en psychiater. Toen - en ook nu - zijn er 

tegenstrijdigheden in de gedachten over wat het beste is voor mensen 

met een verslavingsprobleem: helemaal en voor eeuwig stoppen of 

helpen met het verminderen van de (maatschappelijke) gevolgen van 

het gebruik. We weten, dat verslaving veel veranderingen in het brein 

De Emiliehoeve, we lk

Ineke de Bruin, psychiater en directeur zorg Brijder Verslavingszorg, onderdeel van de Parnassia Bavo Groep. 
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veroorzaakt en dat sommige mensen een brein hebben met verhoogde 

gevoeligheid voor deze veranderingen. Dat maakt, dat het voor mensen 

met verslaving vaak vele malen moeilijker is om blijvend te stoppen, 

dan voor mensen, die niet verslaafd zijn. Voor een aantal mensen is 

volledig stoppen dan ook niet meer weggelegd. Daarnaast zijn er 

mensen, die zelf niet volledig willen stoppen en wel controle over hun 

gebruik zoeken. Dat alles betekent dat we rekening moeten houden 

met de ernst van de verslaving, de fase waarin de patiënt is en de 

hulpvraag van de mensen met een verslaving.

De oorsprong van de Emiliehoeve als hiërarchische therapeutische 

gemeenschap ken ik inmiddels heel goed en tegelijkertijd kan ik me 

niet goed een voorstelling maken van wat ooit de groep mensen was, 

die de bewoners waren. De wereld is veranderd en de Emiliehoeve is 

blijven bestaan, als een van de weinigen.

Interne gerichtheid

Ik zie als de grootste kracht van de Emiliehoeve, dat hele complexe 

problematiek op het gebied van verslaving, gedragsmoeilijkheden en 

maatschappelijke problemen kunnen worden aangepakt zonder dat er 

sprake is van een repressiesysteem van dwang en drang. De waarde 

van de groepskracht, waarbij bewoners zelf de verantwoordelijkheid 

dragen voor een gezond en veilig leefklimaat, is enorm groot. Veel 

energie zal blijvend moeten uitgaan naar het gezond houden van dit 

leefklimaat.

Dat het team ook de juiste rolmodellen vertegenwoordigt en dat 

daarmee de bewoners op de juiste manier mede cultuurdragers 

worden, is een voortdurende uitdaging.

Het daarnaast invoegen van voldoende evidence based en best 

practices in de individuele en groepsgerichte methodieken, zorgt ervoor 

dat in ieder geval ook methodisch gewerkt wordt volgens de nieuwste 

inzichten. 

Een heel belangrijk aspect voor de therapeutische gemeenschappen, 

zeker als ze inmiddels zo uniek zijn geworden, is het voorkomen van 

een te interne gerichtheid . Een goed therapeutisch klimaat komt dan in 

gevaar. De Emiliehoeve is zich aan het voorbereiden op de nieuwe 

tijden met andere zorgstelsels en schaarse fi nanciering. Dit zal er bijna 

zeker voor zorgen dat de behandelduur zal worden aangepast, waarbij 

de fase van maatschappelijke integratie wellicht een andere vorm gaat 

krijgen. Ik heb het volste vertrouwen in de mogelijkheden van het team 

en de bewoners om dit aan te kunnen en ben er trots op,als directeur, 

mede zorg te kunnen dragen voor deze mooie behandeling, die 

mensen met zware problemen een kans en een oplossing kan bieden.

e lk deel van de oplossing?

“De groepskracht, waarbij bewoners

zelf de verantwoordelijkheid dragen

voor een gezond en veilig leefklimaat, 

is van enorm grote waarde.”
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“Na mijn laatste opname in het Intramuraal 

Motivatie Centrum hadden ze me opgegeven. 

Ik had de keus: doodgaan of blijven leven. Ik 

koos voor het laatste en ben naar de 

Emiliehoeve gegaan, ondanks alle 

indianenverhalen; je zou er dingen moeten 

doen die je niet wil, ze zouden je veranderen. 

Dat wilde ik wel eens zien, want ik ben een 

vechtertje. Ik was best zenuwachtig toen ik er 

heenging. Mocht twee dagen op proef. Maar 

ik wilde niet aan de methadon blijven, dus 

dacht: ‘Kom maar op’. Maar je kunt wel willen, 

maar dan hoeft het nog niet te gaan. Punt 

was dat ik veel last van schaamte en zelfhaat 

had en heel chaotisch was. Al vanaf mijn 

zestiende was ik verslaafd. Dat slaat je hele 

fundering weg. Ik kon ook alleen maar 

schreeuwen. Door dat geschreeuw hoorde ik 

mensen niet.” 

Linda Zuur (1959), Den Haag, ongehuwd, geen kinderen, behandeld in de Emiliehoeve van september 2001 tot januari 2003, gegradueerd, 

werkt als kleermaakster. 

“Ik zal de laatste z

22
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Gezond wantrouwen

“Door de Emiliehoeve haat ik mezelf niet meer, heb ik vrede met 

mezelf, kan ik met mijn schuldgevoelens omgaan, me beter 

concentreren, prioriteiten stellen en keuzes maken.Vroeger maakte ik 

altijd de verkeerde keuzes en belandde ik vaak in de criminaliteit. Dat 

vond ik toen helemaal niet erg, ik had ook geen gevoelens. Bang, boos, 

bedroefd of blij? Die emoties kende ik niet. Wel verdriet, maar dat had 

ik verdrongen door kwaadheid. Vriendschappen had ik evenmin, want ik 

vertrouwde niemand; hoe kun je iemand vertrouwen als je niet eens 

jezelf vertrouwt? Wantrouwend ben ik nog steeds, maar op een 

gezonde manier.”

Normaal leven

“Dankzij de Emiliehoeve heb ik het contact met mijn familie hersteld. 

Dat was best moeilijk, want ik zat vol schuldgevoelens. Ik voel me nu 

een gelukkig mens: zie mijn familie weer, heb een vriend, ben niet 

meer afhankelijk van een uitkering of een dealer, heb sinds een jaar een 

vaste baan als kleding maakster, en ik sport heel veel. Kortom, ik leid nu 

een normaal leven. Laatst vroeg iemand of ik niet bang was om weer 

de fout in te gaan? Nee: ik denk dat ik een van de laatste zal zijn waar 

het verkeerd mee gaat. Van wat ik heb bereikt, lever ik niets meer in. 

Helemaal niks, nooit meer.”

Geduld hebben

“Een belangrijk persoon voor mij op de Emiliehoeve is William 

geweest, een stafl id en ook een ex-verslaafde. Die heb ik altijd als een 

voorbeeld gezien: wat jij kunt, kan ik ook. Toen ik na acht maanden ben 

gaan twijfelen over de behandeling, zei hij: ‘Linda, je bent een 

vechtertje, je moet blijven, het afmaken, geduld hebben’. Wat ook veel 

indruk op me heeft gemaakt, is het ‘waarheidsprincipe’ dat een 

bewoner ooit heeft geschreven bij zijn afscheid. Dat gaat over eerlijk 

zijn. Zeker in het begin dacht ik dat ik altijd eerlijk was, maar dat was 

niet meer dan hard schreeuwen. In feite heb ik altijd een leugen 

geleefd. Dat ging op de Emiliehoeve natuurlijk door, bijvoorbeeld met 

stiekem een sigaretje roken, of praten en lachen als dat niet mocht. Dat 

deed ik om de zaak te saboteren. Nu fl ap ik er ook wel eens wat uit, 

maar als mensen daar commentaar op hebben, zeg ik: ‘Sorry, zo 

bedoelde ik het niet’. Vroeger zei ik: ‘Rot op’.”

“ Wantrouwend ben ik nog steeds, 

maar op een gezonde manier.”

e zijn waar het verkeerd mee gaat”
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Sinds 2002 ben ik werkzaam als manager bedrijfsvoering op de 

Emiliehoeve. In die jaren is de gezondheidszorg en dus ook de 

Emiliehoeve aan vele veranderingen onderhevig geweest. Voorbeelden 

zijn de omslag van een papieren naar een digitaal dossier, het invoeren 

van het kwaliteitssysteem, de invoering van registratie van alle 

activiteiten ten behoeve van de Diagnose Behandel Combinatie - 

systematiek en van behandel prestatie-indicatoren. Het waren 

intensieve veranderingsprocessen die veel tijd en energie hebben 

gevraagd van het behandelteam. De tijd en energie die voorheen alleen 

werd besteed aan de patiënten, moet nu deels gereserveerd worden 

voor registratie en administratie. Het is van groot belang hier ruimte 

voor vrij te maken omdat deze instrumenten in dienst staan van het 

transparant en meetbaar maken van de zorg en de kwaliteit. Naast het 

feit dat de overheid weet hoe door haar ter beschikking gesteld geld 

besteed wordt, is het ook voor de Emiliehoeve belangrijk om de 

behandeling langs een kwalitatieve meetlat te leggen.

Wetenschappelijk onderzoek

In de afgelopen 35 jaar zijn er spijtig genoeg te weinig 

wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de behandelresultaten 

De toekomst in

Barbara van Sprew, manager bedrijfsvoering Emiliehoeve, 2002-heden. 
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van therapeutische gemeenschappen. De TG’s hadden zo hun eigen 

‘couleur locale’ waardoor ze onderling moeilijk vergelijkbaar waren. 

Valide onderzoek bleek daardoor niet mogelijk. Op Europees niveau zijn 

we binnen de Europese Federatie van Therapeutische 

Gemeenschappen (EFTC) wel bezig om standaarden te beschrijven 

voor TG’s. Dit is belangrijk voorwerk om uiteindelijk valide onderzoek te 

starten. We kunnen diep in ons professionele hart weten, dat een 

klinische behandeling volgens een TG-model goed werk verricht. Het is 

van groot belang dit feitelijk te kunnen aantonen.

Schemagerichte therapie

We staan nu aan de vooravond van een volgende verandering in de 

behandeling van de Emiliehoeve. Per 2008 zal de schemagerichte 

therapie geïntroduceerd worden. Er waren twee belangrijke aspecten 

binnen de behandeling waar wij een antwoord voor zochten: binnen de 

groepsdynamische processen bleek de individuele behandeling een 

minder gestructureerde plek te hebben dan wij wilden. Maar met welke 

gestructureerde methode kunnen wij binnen het TG-model het 

groepsdynamisch proces ondersteunend laten zijn aan de behandeling 

van ieder individu? 

Dubbele diagnose

Het is gebleken dat 80% van de mensen met een 

verslavingsproblematiek ook te kampen hebben met een aanverwante 

persoonlijkheidsstoornis. Omdat het model van de Emiliehoeve geënt 

is op het behandelen van de verslaving, was onze vraag hoe te komen 

tot een geïntegreerde behandeling van beide aspecten. Binnen deze 

vraagstelling was het voor ons van primair belang tot een methode te 

komen die goed samen kon gaan met de waarden van de 

therapeutische gemeenschap. De oplossing hebben wij gevonden in de 

schemagerichte therapie. Het is een methodiek die goed samen kan 

gaan met het TG-model, want het structureert de individuele 

behandeling en het blijkt een succesvolle methode te zijn voor het 

behandelen van mensen met een aanverwante 

persoonlijkheidsstoornis. 

 

“De moed om te veranderen is een

belangrijk gegeven om een fenomeen

als de Emiliehoeve in de toekomst

te laten voortbestaan.” 
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“Twaalf jaar was ik van de dope af. Totdat ik overwerkt raakte en mijn 

huwelijk op de klippen zag lopen. Een ander gaat voor een pilletje naar 

de dokter. Ik greep naar alternatieve medicatie: heroïne en cocaïne. 

Tussen 1999 en 2001 heb ik alles bij elkaar wel zestien behandelingen 

in diverse afkickcentra gehad. Nooit heb ik er een afgemaakt.Toen 

wees iemand op de Emiliehoeve. Daar hoorde je rare verhalen over, 

zoals therapieën waarbij haren werden afgeknipt of mensen die in 

sloten werden gegooid en keiharde confrontaties tijdens 

groepssessies. Een verslaafde is een topvermijder en een eersteklas 

angsthaas. Ik dus ook. Maar toen een groep uit het IMC (Intramuraal 

Motivatie Centrum) overging, was het voor mij nu of nooit.”

Time out

“Na zeven maanden kreeg ik een time out van drie weken. Dat was na 

een akkefi etje met een medebewoner. Buiten ging het meteen mis; ik 

gebruikte al snel weer veel coke. Na twee weken kwam ik tot bezinning 

en mocht ik terugkeren, wat redelijk uitzonderlijk is. Op de momenten 

dat ik mijn zoon mocht zien, tijdens de kinderplanning, bezocht ik echter 

ook stiekem mijn vriendin. Op een gegeven ogenblik ging dat constante 

“Ik heb er mezelf w e

Erwin Dekker (1961), Den Haag, ongetrouwd, een kind, behandeling Emiliehoeve van juli 2001 tot juni 2002, (niet gegradueerd), werkzaam 

bij Wegloophuis DeVluchthaven, opvanghuis voor (ex-)patiënten van de geestelijke gezondheidszorg in Den Haag, en counselor voor ouders 

van verslaafde jongeren.

26

2043_Brchr_EH.indd   262043_Brchr_EH.indd   26 01-02-2008   08:08:3401-02-2008   08:08:34



27

liegen knagen. Bovendien lonkte de vrijheid die ik buiten ervoer. 

Uiteindelijk heb ik zo’n elf maanden in de Emiliehoeve gezeten.”

Vrienden

“Terugkijkend vind ik het jammer dat ik de behandeling niet heb 

afgemaakt. Ik sta niet achter alle activiteiten van de Emiliehoeve, maar 

ze hebben wel bijgedragen aan mijn beslissing om clean te blijven. Dat 

is me - met veel up en downs - nu op eigen houtje gelukt. Onder 

begeleiding van de Emiliehoeve was dat meer gestructureerd en ook 

sneller gegaan. Bovendien zou de overgang naar buiten geleidelijker en 

niet zo abrupt zijn verlopen. Ik was waarschijnlijk ook niet mijn vrienden 

onder de peers van de Emiliehoeve kwijtgeraakt, want je wordt toch 

een soort afvallige als je niet goed naar buiten gaat.”

Mezelf ontdekt

“Ondanks dat ik de behandeling niet heb afgerond, voel ik me nog 

steeds erg verbonden met de Emiliehoeve. Ik zie het na al die jaren nog 

steeds als een thuis, een familie. Zeker in het begin ontmoet je zoveel 

warmte. Op de eerste avond krijg je ook letterlijk een broer of zus 

aangewezen. Je voelt je echt opgenomen. Van een detox-klant word je 

een Emiliehoeveganger en met die status maak je aan anderen duidelijk 

dat je het goed doet. Ik heb er Erwin weer een beetje ontdekt, mezelf 

weer een beetje gevonden, weer waardering voor mezelf gekregen.”

Ik doe het goed

“Een belangrijke plek is voor mij de keuken geweest. Mijn 

vooropleiding is namelijk LTS brood- en banketbakken. Op de 

Emiliehoeve mocht ik na korte tijd ook bakken. Daar in dat hoekje in de 

keuken, bij die zakken met meel en gist, voelde ik me thuis. Daar 

haalde ik ook mijn zelfwaardering vandaan, want ik mocht iets doen 

waarin ik goed was, waarmee ik iets voor anderen kon betekenen en 

waarmee mensen blij waren. 

Ik voel me geen afvallige omdat ik niet gegradueerd ben, want ik doe 

het goed: zit weer in een band, doe aan sport, heb werk. Wel vind ik 

het jammer dat ik de Emiliehoeve niet zomaar kan binnenlopen. Ik zou 

die periode toch nog eens goed willen afronden.”

w eer gevonden”

“Daar in dat hoekje in de keuken, bij die 

zakken met meel en gist, voelde ik me thuis.”
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