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Ruth aan de Stegge: ‘Ik was daardoor bizar snel volwassen.’ FOTO HANNE VAN DER WEIDE

GEZINSPROBLEEM Een verslaafde ouder kickt sneller af als een minderjarig kind
hem ondersteunt, blijkt uit onderzoek. Kan een kind dat wel aan? Ruth aan de Stegge
(24) probeerde als puber haar vader van de jenever te redden.  
interview Rianne Oosterom 

R
uth aan de Stegge kie-
perde vroeger vrijwel
dagelijks de wasmand
met vieze kleren om.
Niet uit balorigheid,
maar om te controle-
ren of haar verslaafde
vader drank onder de
handdoeken, jurken
en slipjes had ver-

stopt. Dikwijls onderschepte Ruth een
tweeliterpak wijn of een fles jonge je-
never. De inhoud spoelde ze integraal
door de gootsteen. Ze was veertien jaar
oud. 

De jenever verving ze meestal door
kraanwater, hopend dat haar vader het
verschil niet zou proeven. Het was één
van haar vele trucs om hem nuchter te
houden. Soms probeerde ze op haar va-
der in te praten door te zeggen: als je zo
doorgaat, maak je jezelf kapot en kan je
me niet weggeven als ik ooit ga trou-
wen. 

Dan huilde hij en liet de jeneverfles-
sen een week in de wasmand zitten.
Om ze daarna weer leeg te drinken.

“Ik haalde alles uit de kast om hem
van de drank af te krijgen”, vertelt Ruth
(24). Haar vader begon met overmatig
drinken toen ze elf was. Ze had dat toen
nog niet door, ze vond alleen dat hij raar
deed. Rond haar veertiende ging ze
streepjes zetten op drankflessen en
merkte ze dat die wel erg snel leeg raak-
ten. Ze snapte dat haar vader – de man
tegen wie ze opkeek – een alcoholist
was geworden. 

Nederland telt volgens gegevens van
het Trimbos instituut 116.000 kinderen
onder achttien jaar met een aan drank
of drugs verslaafde ouder. Verslaving
wordt wel eens een gezinsziekte ge-
noemd. Als een ouder verslaafd is aan
drank of drugs, heeft dat invloed op de
hele familie. Maar gezinsleden – en met
name kinderen – worden nooit ingezet
in de behandeling van verslaafden.

Een onderzoek aan de Ohio State
University heeft onlangs voor het eerst
aangetoond dat dit een positief effect
kan hebben. Als acht tot zestienjarige
kinderen deelnemen aan de behande-
ling van hun aan drank of drugs ver-
slaafde moeder – dus samen sessies vol-
gen en praten over gezinsverhoudingen
– kickt zij sneller af dan dat ze in haar
uppie van de drank af probeert te ko-
men. 

De onderzoekers volgden 183 ver-
slaafde moeders. Een derde van deze
vrouwen volgde individuele therapie,
de rest volgde therapie samen met hun
acht- tot zestienjarige kinderen. De fa-
milietherapie bestond uit twaalf ses-
sies, die gericht waren op het vergroten
van emotionele verbondenheid tussen
gezinsleden (in de meeste gevallen al-
leen moeder en kinderen). 

Ook moesten zij leren op een goede
manier te praten over de problemen in
het gezin en leerden zij samen te zoe-
ken naar oplossingen. Deze vorm van
familietherapie is in de Verenigde Sta-
ten al succesvol bij het afkicken van

Wat doe ik met
verslaafde ouders



vader | dochter

Lieve papa,

Sinds de verkiezingen in Amerika word ik
opgeschrikt door het ene na het andere
alarmerende bericht

Welke zekerheid kan ik mijn
ongeboren baby bieden?

Ik kan me goed voorstellen dat je
het een vervelende gedachte vind
dat jij je enige dochter geen zekere
toekomst kunt beloven nu Donald
Trump tot president van de Ver-
enigde Staten is verkozen. Ik zou je
het liefste vertellen dat het niet
jouw verantwoordelijkheid is om
mijn onrust te sussen. Toch doe ik
dat niet. Als kind wil je nou een-
maal het liefste dat je ouders je te
allen tijde gerust kunnen stellen,
ook als je allang volwassen bent.

De laatste tijd word ik over-
stelpt met geboortekaartjes van
vriendinnen en andere leeftijdsge-
noten die aan de lopende band ba-
by’s lijken te krijgen. Bijna weke-
lijks ploft er een aankondiging van
nieuw leven in mijn brievenbus.
Kinderen neem je als vrouw tegen-
woordig nou eenmaal tussen je
vijfentwintigste en vijfendertigste.
Eerlijk gezegd begin ik er zelf ook
steeds serieuzer over na te denken,
al weet ik niet zeker of ik er echt
aan toe ben. 

Hoewel ik al maanden hordes
flirtende baby’s achter me aankrijg
wanneer ik in de tram langs kinder-
wagens loop, zijn er een aantal za-
ken die me tegenhouden. Ten eer-
ste mijn werk. Als zzp’er moet je de
ene na de andere opdracht aanne-
men om de huur te kunnen betalen
en ik droom nog altijd van grote
journalistieke projecten in het bui-
tenland. Niet erg handig als je con-
tinu aan het kotsen bent door de
zwangerschapshormonen of een
kleine moet verzorgen. 

Daarnaast is er iets dat me nog
veel grotere zorgen baart: de veran-
derende wereld. 

Sinds de verkiezingen in Ameri-
ka word ik namelijk opgeschrikt
door het ene na het andere alarme-
rende bericht: de aanstelling van de
notoire antisemiet Steve Bannon
als rechterhand van Trump bijvoor-

beeld en het interview op Fox
News, waarin een prominente aan-
hanger van de president-elect het
voorstel van registratieplicht voor
moslims bejubelde. Hoe verant-
woordelijk is het om nu een kind
op deze aardbol te zetten? Welke
zekerheid kan ik mijn ongeboren
baby bieden? Het lijkt me geweldig
om voor de eerste keer ‘mama’ te
horen, maar is dat geen al te egoïs-
tisch motief? 

Het is gek om te merken hoe de
geschiedenis zich herhaalt. Jullie
hebben me wel eens verteld dat
mama aanvankelijk geen kinderen
wilde, omdat ze vond dat de wereld
na Auschwitz geen goede plek was
om een kind in te laten opgroeien.
Bovendien was de Koude Oorlog in
de jaren ’80 op haar hoogtepunt en
wist niemand of ‘de bom’ uiteinde-
lijk zou vallen. Toen ik oud genoeg
was om deze overweging te begrij-
pen was ik diep beledigd en kostte
het heel wat tijd om me duidelijk
te maken dat ik in het geheel niet
ongewenst was. 

Misschien moet ik leren dat ik
nou eenmaal niet alles kan contro-
leren. Vorige week liep ik met mijn
beste vriendin Eva door het park.
Haar 1-jarige zoon Viggo stak zijn
kleine armpjes naar me uit en mijn
hart smolt van vertedering. Ook
Eva weet niet wat de komende ja-
ren zullen brengen, maar wat ze
wel weet is dat het haar zoon nooit
aan liefde zal ontbreken. 

Hoe zou jij het eigenlijk vinden
om opa te worden?

Liefs,
Natascha

Vader Max en dochter Natascha
van Weezel, beiden journalist,
schrijven elkaar wekelijks over wat
hen bezighoudt. 
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Ik trok het 
naar me toe. 
Ik besefte dat 
een gezin het
enige is wat 
een verslaafde
nog over heeft.

verslaafde jongeren, maar wordt nog
amper ingezet bij verslaafde volwasse-
nen. Nederland kent ook vormen van
gezinstherapie, bijvoorbeeld bij schei-
dingen.

De uitkomst van het Amerikaanse
onderzoek maakt in Nederland discus-
sie los. Want een kind van minimaal
acht bij een sessie met een verslaafde
moeder, is dat wel verantwoord?

Ja, zegt Jaap van de Wel, lector psy-
chische gezondheidzorg in Leiden.
“Een kind ondervindt toch al schade
door het gedrag van de verslaafde ou-
der.” De lector, die zelf ook in de versla-
vingszorg werkt, pleit voor inzet van
kinderen in de behandeling, mits dat
adequaat gebeurt. “Verslaving is niet
het probleem van de verslaafde alleen.
Kinderen maken zich zorgen over ma-
ma, en het doet hun goed als zij kunnen
bijdragen aan herstel.” 

Ook het Trimbos instituut, het ken-
niscentrum voor geestelijke gezond-
heidszorg, heeft er oren naar. “Het
klinkt heftig, maar zelfs kinderen van
acht hebben echt wel door dat er iets
mis is met hun ouder. Het is daarom
ook voor henzelf goed aan de therapie
deel te nemen, zeker als de therapie
zich op het gezin richt”, zegt weten-
schappelijk medewerker Merel Haver-
man. “Kinderen worden nu te vaak on-
wetend gehouden.”

Sociologe Elize Lam houdt kinderen
liefst zo ver mogelijk bij de hulpverle-
nerswereld vandaan. “Dat uit onder-
zoek blijkt dat moeders eerder afkicken
als hun kinderen meedoen aan de be-
handeling, wil nog niet zeggen dat het
verstandig is”, zegt Lam, die voor haar
boek ‘Risicokind of evenwichtskunste-
naar’ met kinderen van verslaafde ou-
ders sprak.

“Kinderen delen iets heel univer-
seels: ze willen kind zijn. Dat is boven-
dien essentieel voor hun welzijn. Hun
moeder helpen afkicken past daar niet
bij. Een kind is geen hulpverlener.” Lam
merkte dat het in gezinnen met een
verslaafde ouder al de hele dag over de
verslaving gaat. “Het kind moet kun-
nen floreren in een eigen wereld, het
moet de ouder niet ondersteunen maar
zelf ondersteund worden”. 

Miranda Velthuis, ortopedagoog bij
Tactus, de instelling waar Ruths vader
werd behandeld, pleit wel voor een gro-
tere rol voor het kind in het afkickpro-
ces. Maar ze ziet ook moeilijkheden.
“Het kind moet zich niet verantwoor-
delijk voelen voor het succes van de be-
handeling. Kinderen van verslaafde ou-
ders al genoeg verantwoordelijkheden
dragen die niet passen bij hun leeftijd.” 

Zo ging Ruth op haar vijftiende elke
dag naar haar vader, die op de kippen-
boerderij in Nijverdal bleef wonen toen
zij met haar zusje en moeder verhuisde
naar het centrum. Het was voor haar
moeder te zwaar om met haar vader sa-
men in een huis te leven. Het was beter
zo, vonden ze allemaal. “Maar ik voelde
me wel verantwoordelijk voor mijn va-
der, daarom ging ik vaak langs.” 

De laatste bocht voor de boerderij was
de stel-je-voor-bocht. Daar somde Ruth
vragen op om zich voor te bereiden op
het bezoek. Stel je voor dat papa te veel
gedronken heeft? Wat doe ik als hij in
coma is? Wanneer moet ik het zieken-
huis bellen? Op die vragen had ze stan-
daard antwoorden die ze zich inprentte.  

Zo kon ze rustig binnen stappen en
een praatje met haar vader aanknopen.
Altijd vroeg ze: “Papa, hoe was je dag?”
Meestal ging ze na een gesprekje achter
de computer zitten. Om het kwartier
checkte ze of het nog goed ging met
haar vader. Soms moest ze een bran-
dende peuk uitdoven, soms hadden ze
een goed gesprek, begrepen ze elkaar. 

Ruth was zestien toen ze zich reali-
seerde dat de ouder-kind rol was omge-
draaid. “Wij moeten nu voor papa zor-
gen”, zei ze een keer tegen haar moe-
der. Als ze bij haar vader was, maakte ze
soep voor hem, en vroeg ze hem zijn si-
garetten niet te laten slingeren. 

“Ondanks dat ik me soms voor hem
schaamde, bleef ik voor hem zorgen.
Dit was wel mijn sterke vader, met zijn
liefde voor muziek. Die een boomhut
had gebouwd in de tuin, en een kabel-
baan. Die ons als kinderen wel eens ’s
nachts uit bed haalde om op onze rug
op de trampoline sterren te kijken.”  

Ruth ziet zelf achteraf in dat ze ‘ab-
soluut geen kind heeft kunnen zijn’. “Ik
trok de verantwoordelijkheid naar me-
zelf toe, niemand vroeg mij daarom.
Maar ik was daardoor bizar snel volwas-
sen. Ik besefte dat een gezin het enige is
wat een verslaafde nog over heeft, dat
het zijn enige houvast is.”

De toon in haar stem verandert. “Ik
ben hier heel fel in. Ik vind het zó be-
langrijk dat kinderen deel uitmaken
van de behandeling van hun verslaafde
ouder. Daar belóón je ze gewoon mee.
Ze zitten al middenin de ellende, laat ze
dan iets dóén! Geef ze een formele rol,
dan krijgen ze erkenning voor hun in-
spanningen.” 

Sociologe Elize Lam sprak met kin-
deren als Ruth. Ze vindt het terecht dat
deze kinderen pleiten voor erkenning
voor wat zij meemaken. “Maar opmerk-
zame volwassenen moeten halt roepen
als kinderen te veel doen voor hun ver-
slaafde vader of moeder.”

Ruth is bijna klaar met haar studie
maatschappelijk werk. Haar vader zal
niet bij haar afstuderen zijn. Toen Ruth
negentien werd, kon hij al niet meer
recht lopen, ook niet als hij niets ge-
dronken had. “Het was een rotzooi in
huis en hij zat altijd onder de schram-
men, blauwe plekken en wonden, om-
dat hij zo vaak omviel.”

Toen Ruth haar eerste rijles had ge-
had, fietste ze de stel-je-voor-bocht
door naar de boerderij, om het haar va-
der te gaan vertellen. Hij deed de deur
niet open. Ze klom door een raam naar
binnen en vond haar vader halverwege
de trap. Hartaanval. “De drank heeft
hem helemaal kapot gemaakt. Hij is
een geweldige vader geweest, maar het
is beter zo. Hij heeft nu rust, en ik ook.” 

Kinderen 
maken zich
zorgen over
mama en het
doet hun goed
als ze kunnen
bijdragen 
aan herstel
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