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Lang werd verslaving als een mannenziekte gezien. Er werd simpelweg geen  
onderzoek gedaan naar verslaving bij vrouwen. Feit is dat verslaving net zo veel bij 
vrouwen als bij mannen voorkomt. Toch is slechts 25 procent van de cliënten in de 
verslavingszorg vrouw. Toen er, ruim 20 jaar geleden, voor het eerst onderzoek naar 
vrouwen en verslaving werd gedaan, bleek dat vrouwen tegen heel andere problemen 
aanlopen dan mannen. Het is belangrijk om deze verschillen te duiden, zodat vrouwen 
de behandeling krijgen die voor hen het meest effectief is. Over de sociale, mentale en 
fysieke aspecten van vrouwen in verslaving en herstel. TEKST Maartje Hoofs 

Angst, ontkenning, schuld en schaamte weerhouden vrou-
wen ervan om eerlijk naar zichzelf en hun verslaving te 
kijken. De stap om hulp te zoeken is groot en vaak wordt 
er lang mee gewacht. Vrouw in Herstel-counselor Wilma 
Vink: ‘Die enorme schaamte bij vrouwen is opvallend. Iets 
waar je je voor schaamt, accepteer je moeilijker. Dan is het 
lastig om open en eerlijk naar naasten te zijn. Laat staan dat 
je professionele hulp gaat zoeken. Ik zie genoeg verslaafde 
vrouwen in mijn omgeving, maar op meetings zie ik ze 
helaas niet terug.’ Bani da Lima, manager behandelzaken bij 
JellinekMinnesota: ‘De schade die zowel vrouwen als man-
nen in actieve verslaving aan zichzelf en anderen toedoen, 
is van grote invloed op het zelfbeeld. Dit gaat vaak samen 
met een enorm schuldgevoel. Wij merken dat bij de meeste 
van onze cliënten sprake is van een gevoel van lage eigen-
waarde.’ 

Schone schijn 
Vrouwen met een verslavingsprobleem kunnen de schijn 
lang ophouden en daardoor relatief lang goed blijven func-
tioneren. ‘Onze ervaring is dat veel vrouwen een sociaal-

maatschappelijke ‘last’ met zich meedragen. Ze nemen 
de zorg voor de partner, kinderen, ouders, vrienden of 
anderen in hun omgeving op zich. Veel vrouwen houden 
dat lang vol, ondanks de problemen waar ze zelf mee zit-
ten. Er komt uiteindelijk wel ruimte voor henzelf, maar 
dan heeft de verslaving al veel schade aangericht’, aldus Da 
Lima. ‘Vrouwen zetten zichzelf nooit op de eerste plaats’, 
zegt Vink. ‘Generaties vrouwen weten niet beter dan dat ze 
een zorgende rol horen te vervullen. Ze zijn bang dat hun 
verslaving gevolgen heeft voor het hele gezin. De vrees dat 
de kinderen uit huis worden geplaatst of dat de (ex-)partner 
hun problematiek tegen ze gebruikt, is heel groot. Vergeet 
ook niet dat nog steeds veel vrouwen financieel afhanke-
lijk zijn.’ Vink krijgt regelmatig telefoontjes van vrouwen 
die om informatie vragen, maar de volgende stap toch 
niet zetten. ‘Ik herken dat wel: als ik met mijn gezin van 
vakantie terugkwam, moest de was toch worden gedaan? 
Ik kon dus helemaal niet worden opgenomen. Ondertus-
sen wist ik heel goed dat ik een probleem had.’ Peggy-Sue 
Figueira, interventionist en verslavingsspecialist bij First 
Step Interventions: ‘Vrouwen proberen het eerst zelf op te 
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lossen. Ze wachten lang met hulp zoeken. Terwijl overmatig 
alcohol- en drugsgebruik veel meer schade aanricht aan het 
vrouwen- dan aan het mannenlichaam.’ Vaak ontbreekt het 
vrouwen aan ondersteuning van de partner. Een verslaafde 
vrouw wordt eerder in de steek gelaten dan een verslaafde 
man. Die laatste wordt binnen een relatie juist gestimuleerd 
om zich te laten behandelen. Andersom is dat beduidend 
minder het geval. 

Stoere man, sletterige vrouw 
De stigmatisering van de verslaafde vrouw is groot.  
‘Vrouwen worden geacht zich sociaal en maatschappelijk 
verantwoordelijker te gedragen,’ meent Figueira. ‘Als een 
man verslaafd is, aan cocaïne bijvoorbeeld, dan klinkt dat 
stoer. Maar naar een vrouw in dezelfde situatie wordt echt 

heel anders gekeken. Het doet mij denken aan het stigma 
bij seks. Een man mag veel partners hebben, maar een 
vrouw niet: zij is dan een slet. Men ziet graag ‘de goede man’ 
achter de verslaafde. Zelfs wanneer ze down en out zijn. 
De gedachte is dan: hij heeft het zwaar gehad. Vrouwen 
daarentegen zijn toch een beetje de straathoer of straatjunk. 
Want: hoe komt zij aan het geld? Toen ik in 2016 in het tv-
programma Verslaafd! de zelfonthulling deed, vond ik dat 
moeilijker dan mijn collega. In mijn ziekteperiode deed ik 
gekke dingen en ik wil niet dat mensen nu alleen dat beeld 
van mij hebben. Mijn collega is óók heel ziek geweest.  
Maar zelfs in mijn ogen leek het bij hem minder erg.  
Er wordt ook neergekeken op vrouwen die gebruiken terwijl 
ze zwanger zijn. Dat is ook verschrikkelijk. Maar ze zijn niet 
bij de spermabank zwanger geworden. Vaders zijn hier ook 
verantwoordelijk.’ Brenda Iliff, directeur van Hazelden Betty 
Ford in Naples (VS) en schrijver van A women’s Guide to 
Recovery, dicht Betty Ford een zeer betekenisvolle en taboe-
doorbrekende rol toe: ‘Er is niemand die meer heeft gedaan 
om het stigma rond verslaafde vrouwen te vermorzelen dan 
Betty Ford destijds. Als voormalige First Lady zocht ze in 
1978 openlijk hulp voor haar verslaving. Ze bracht daarmee 

‘Hij is óók heel ziek 
geweest. Maar zelfs in mijn 

ogen leek het bij hem minder erg’

een belangrijke landelijke dialoog op gang.’ Da Lima over 
stigma: ‘Ik weet niet of het per se waar is dat vrouwen meer 
gestigmatiseerd worden. Er bestaat een stigma waar het 
verslaving in het algemeen betreft. Zorgaanbieders moeten 
een rol spelen in het doorbreken van dat stigma. Vooral 
door te spreken over de kansen en de hoop op herstel.’ Iliff: 
‘Er is een dubbele standaard die het voor vrouwen moeilijk 
maakt om hulp te zoeken. Ze zijn bang dat dit de aanname 
dat ze een slechte echtgenoot, moeder of persoon zijn, be-
vestigt.’ Vrouwen moeten er extra hard voor vechten, vindt 
Vink. ‘Ze doen zo hun best voor erkenning. Tijdens een 
meeting hoorde ik een man zeggen dat ‘een dronken vrouw 
echt niet kan’. Op deze manier worden vrouwen natuurlijk 
nooit gelijkwaardig behandeld.’ Iliff: ‘De tijden veranderen 
wel: drinkende vrouwen worden meer geaccepteerd. Mar-
keteers spelen daar trouwens gretig op in met producten als 
‘Mommy’s Juice’ en ‘Mommy’s Time Out’, hetgeen er helaas 
toe bijdraagt dat vrouwen meer gaan drinken en dus meer 
problemen krijgen. Als samenleving moeten we een goede 
balans vinden in het ontmoedigen van middelenmisbruik 
en het aanmoedigen van het zoeken naar hulp.’ 

Veilige omgeving 
Verslaving is een eenzame ziekte. Maar waar mannen meer 
op zichzelf gericht zijn, zoeken vrouwen juist naar verbon-
denheid. Ze willen graag ergens bij horen, relaties aangaan 
en hun ervaringen met elkaar delen. Er heerst een andere 
groepsdynamiek wanneer vrouwen en mannen samen be-
handeld worden. Vrouwen zijn dan meer terughoudend en 
hebben de neiging om zich zorgzaam naar mannen op te 
stellen. Sommige vrouwen zijn beschadigd door negatieve 
ervaringen met dominante of gewelddadige mannen. Het 
herwinnen van zelfrespect en eigenwaarde is dan cruciaal. 
Veel vrouwen moeten (opnieuw) leren om assertief te zijn, 
op zichzelf te vertrouwen en een eigen mening te vormen. 
Vrouwengroepen bieden dan een veilige omgeving. ‘Tijdens 
mijn opleiding had ik proefcliënten nodig. Van de dames 
hoorde ik dat ze het zo fijn vonden om een vrouwelijke 
counselor te hebben. Daarom richt ik mij nu specifiek op 
vrouwen’, zegt Vink. JellinekMinnesota heeft sinds 2009 als 
enige in Nederland een afdeling waar vrouwen gescheiden 

van mannen klinisch behandeld kunnen worden. Deze 
behandeling is op de uitgangspunten van het 12 stappen-
programma gebaseerd. Da Lima: ‘De vrouwenafdeling is 
geopend op grond van een specifieke visie op behandeling 
van vrouwen met een verslaving. De kerndoelen hierbij zijn 
onder andere het creëren van verbondenheid en het (weer) 
gezond maken van relaties met zichzelf en anderen. Som-
mige vrouwen geven bij de intake aan minder of helemaal 
niet goed met andere vrouwen om te kunnen gaan. Later 
blijkt dat ze gedurende de behandeling ontdekt hebben hoe 
helend en verbindend het is. De sfeer op een afdeling wordt 
echter meer beïnvloed door de aanwezigheid van complexe 
persoonlijkheidsproblematiek dan de aanwezigheid van 
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alleen maar vrouwen.’ Comorbiditeit komt veel bij vrouwen 
voor. Naast de verslaving is er dan ook sprake van een andere 
stoornis, zoals een depressie, eet-, of borderlinestoornis. Deze 
zijn veelal weggedrukt door de verslaving. Meestal worden ze 
pas vastgesteld nadat de verslavingsbehandeling gestart is. 

Gierende hormonen 
Herstel van verslaving is op meerdere punten ingewik-
keld voor vrouwen, vindt Figueira. ‘Vrouwen zijn onze-
kerder over zichzelf en hun lichaam. Mannen overschat-
ten hoe aantrekkelijk ze zijn en hebben, als ze clean en 
sober zijn, minder moeite met iemand versieren en om 
er vervolgens mee het bed in te duiken. Ik weet uit eigen 
ervaring en die van andere vrouwen in herstel, dat dit 

doodeng kan zijn als je clean en sober bent. De meeste 
vrouwen drinken dan, ik noem maar iets, minstens één 
glas wijn voordat ze de eerste keer fysiek worden met een 
nieuwe partner. Vrouwen die drugs gebruiken zijn vaak 
‘lekker’ dun. In de kliniek beginnen ze aan te komen en 
daar zijn ze niet blij mee. Mannen die door hun gebruik 
dun waren geworden, zagen er niet uit. Maar zij begin-
nen er eindelijk wat voller en mannelijker uit te zien. 
Veel vrouwen willen nadat ze 15 kilo zijn aangekomen 
weer aan de cocaïne of speed: die kilo’s moeten er snel 
vanaf. Verder beweer ik al jaren dat er een verband is 
tussen vrouwen, vrouwelijke hormonen, stress, over-
gevoeligheid en het willen gebruiken. Ik weet van veel 
vrouwen in herstel dat ze het in de tweede helft van de 
maand heel zwaar hebben door PMS (Premenstruele 
Stoornis) en PMDD, een ernstige vorm van PMS.’ 

Genderneutraal  
De 12 stappen zijn lang geleden voor en door mannen 
geschreven. Als vrouwen deels anders herstellen, zijn 
de 12 stappen dan wel helemaal geschikt voor vrouwen: 
is een geüpdatete vrouwenversie bijvoorbeeld een goed 
idee? Da Lima: ‘Het is niet aan ons, zorgverleners, om 
een uitspraak te doen over de (on)geschiktheid van de 
12 stappen voor vrouwen en mannen. De JellinekMin-
nesotabehandeling is namelijk gebaseerd op de uit-
gangspunten van de 12 stappen. Het onderscheid tussen 
behandeling en een 12 stappenzelfhulpprogramma is 
dan ook essentieel. Het beoogde doel voor onze cliënten, 
zowel vrouwen als mannen, is om een leven in herstel te 
leiden door actieve deelname aan de 12 stappenzelfhulp-
programma’s. Jellinekminnesota biedt een behandeling 
zoals die bedoeld is.’ Iliff: ‘Het Big Book is voor het eerst 
gepubliceerd in 1939. Toentertijd werden vrouwen voor-
namelijk gezien als echtgenote van een alcoholist. Het is 
waar dat de tekst wat resten van vervlogen tijden bevat, 
maar de 12 stappen zijn genderneutraal en net zo toepas-
baar op vrouwen als op mannen. In 2013 heeft Hazelden 
wel een modernere, toegankelijkere versie van het boek 
(Recovery Now) gepubliceerd. De verslavingswetenschap 
en onze maatschappelijke normen en waarden zijn sterk 
veranderd. We weten tegenwoordig wel beter dan dat 
verslaving een mannenziekte is.’

‘De 12 stappen zijn 
genderneutraal’ 
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