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Wie
zijn
wij?
Help! Mijn dierbare is verslaafd!
is een initiatief van Stichting Naast. Om
goed in te spelen op de behoefte van naasten van verslaafden hebben wij een online platform in het leven geroepen,
met alle relevante informatie die je nodig hebt op het
moment dat je erachter komt dat jouw dierbare kampt met
verslavingsproblematiek.
Heb je, na het lezen van de informatie op
www.helpmijndierbareisverslaafd.nl behoefte aan
ondersteuning en begeleiding, dan kun je terecht bij
Stichting Naast.

Is iemand in jouw omgeving verslaafd?
Wij ondersteunen en informeren naasten van verslaafden.
Vaak gaat alle aandacht uit naar de verslaafde en daardoor
wordt soms niet gezien dat familie en vrienden ook problemen ondervinden van de verslaving. Denk hierbij aan
ﬁnanciële problemen, relatie problemen, extra taken in het
huidhouden en de opvoedingen van de kinderen en zorgen
over de gezondheid van de verslaafde. Dit leidt tot stress,
slapeloze nachten en zelfs overspannenheid.

Voor wie is onze hulp?
Naasten van verslaafden staan bij ons centraal. Of het nu
gaat om verslaving aan drugs, drank, gokken, seks of
gamen, de gevolgen voor de omgeving zijn vaak grotendeels hetzelfde. Dus heb je iemand in je directe omgeving
die verslaafd is en heb je behoefte aan informatie en/of
ondersteuning? Dan kun je bij ons terecht.
Verslaafden zelf krijgen bij ons geen hulp. Zij kunnen hulp
vinden bij de daarvoor gespecialiseerde instanties. Wij
kunnen jou als naaste uiteraard wel informeren over welke
vormen van hulpverlening er voor verslaafden is.

Informatie en advies:
Website
Op de website
www.helpmijndierbareisverslaafd.nl vind je o.a.:
Informatie over verslaving
Informatie over jouw specifieke relatie tot de verslaafde
(ouder van, partner van, kind van, etc)
Tips over hoe je het beste kunt omgaan met een verslaafde
Ervaringsverhalen van lotgenoten
Overzicht van alle mogelijkheden voor ondersteuning

Telefonisch of online advies
Ons team staat voor je klaar om je telefonisch een luisterend oor te bieden en met je mee te denken over stappen
die je kunt zetten in het leren omgaan met jouw dierbare
verslaafde. Je kunt ook vragen stellen via
info@helpmijndierbareisverslaafd.nl of via de
contactpagina op onze website.

Informatiemiddag
Wij organiseren regelmatig informatiemiddagen met o.a.
lezingen van professionals en ervaringsdeskundigen,
mogelijkheden tot lotgenotencontact en gesprekken met
een ervaren counselor. Iedereen die worstelt met de
verslaving van een ander is welkom. De middagen zijn altijd
op een zaterdag en starten om 13.00 uur en eindigen
uiterlijk om 17.00 uur. Data, locaties en aanmelden:
www.helpmijndierbareisverslaafd.nl.

Ondersteuning en begeleiding:
Workshops
Om je meer inzicht te geven in de situatie waarin je zit en
tools aan te reiken om beter met de verslaafde en jezelf om
te gaan in deze situatie, bieden wij diverse workshops aan.
Je leert meer over thema’s als grenzen stellen en loslaten
en hebt tevens veel aan herkenbare verhalen van lotgenoten. Onze workshops vinden plaats door heel Nederland en
zijn altijd op zaterdagochtend van 10.00 uur tot 12.30 uur.
Data, locaties en aanmelden: www.stichtingnaast.nl

Individueel programma
Wij hebben een speciaal programma ontwikkeld om jou te
leren omgaan met de verslaving van jouw dierbare en de
moeilijke situatie waarin jij je nu bevindt.
Ons individuele programma bestaat uit 4 sessies en zijn
gericht op jouw persoonlijke situatie en behoeftes. Tussen
de sessies door ga je thuis aan de slag met onze online
module, waarin uitleg over verslaving en de eﬀecten
daarvan op naasten wordt afgewisseld met huiswerkopdrachten en een dagboek functie.
Aansluitend kun je, mits gewenst, verder met het vervolgtraject. Hierin worden de uitkomsten van het starttraject
verder uitgediept en gaan we in op eventuele onderliggende vraagstukken. Informatie en aanmelding:
www.stichtingnaast.nl

Counseling
Mocht je behoefte hebben aan een gesprek met een van
onze counselors om de situatie voor jezelf
beter in kaart te brengen en te
onderzoeken waar je behoefte
ligt, dan kun je ook bij
ons terecht voor een
counseling gesprek.
Informatie en aanmelding:
www.stichtingnaast.nl

Op de informatiemiddag werd ik verrast door de
verhalen van andere ouders. Ze waren zo herkenbaar. Opeens voelde ik me er even niet meer alleen
voor staan.
– Moeder van een wiet- en gameverslaafde zoon –

Door de verslaving van mijn man kom ik nauwelijks aan
mijzelf toe. Op een van de workshops kon ik eindelijk
eens vrijuit praten over mijn gevoelens en was er begrip
voor het feit dat ik hem niet zomaar wil laten barsten. Ik
hou van hem, maar niet van zijn verslaving.
– Vrouw van een cocaïne- en alcoholverslaafde partner –

Ik moest een duidelijke grens gaan stellen aan
mijn verslaafde zoon. Dood eng vond ik dat. Maar
dankzij de steun die ik kreeg bij Stichting Naast
heb ik het toch gedaan. Doordat mij zoon voor het
eerst echt de consequenties van zijn gedrag is
gaan ervaren, heeft het niet lang geduurd voordat
hij hulp zocht. Nu is hij al een aantal maanden
clean en ben ik ontzettend trots op hem.
– Vader van een cocaïneverslaafde zoon –

Het telefonisch adviesgesprek dat ik had, liet mij
inzien dat ik mijn eigen grenzen moet bewaken. Het
is eng om zomaar met mijn eigen verhaal naar
buiten te komen, maar gelukkig vond ik direct de
steun die ik zo hard nodig had. Hierdoor ben ik het
individuele programma gaan volgen. Ik voel mij
steeds sterker worden en ik durf steeds beter voor
mezelf op te komen.
– Vriendin van een alcoholverslaafde partner –

0206703530

info@helpmijndierbareisverslaafd.nl
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