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Bram Bakker (53) is psychiater en publicist. Hij is 
momenteel medisch directeur van verslavingskliniek 
Rodersana. 

Bram Bakker

uitdaging voor alle betrokkenen. De alcoholist die akkoord 
gaat met totale abstinentie als hoogste doel is daarmee 
zijn of haar neiging om over de grenzen van mensen in de 
omgeving heen te gaan natuurlijk niet kwijt. Veel verslaafden 
blijven stug hangen in grensoverschrijdend gedrag. En in 
de omgeving blijft men worstelen met het bewaken van de 
grenzen tussen ‘nog net acceptabel’ en ‘absoluut niet te 
tolereren’. 
In deze tijd wordt iedereen dagelijks geconfronteerd 
met gemorrel aan de eigen grenzen. Het (lelijke) begrip 

codependency zou in een toegankelijke 
verpakking al in het basisonderwijs 
moeten worden gedoceerd aan kinderen, 
omdat ze tegenwoordig allemaal 
mateloze ouders hebben (‘mama vindt 
haar mobiele telefoon soms net even 
belangrijker dan jou, Jantje’).
Het meest ingewikkelde vind ik nog 
wat er kan gebeuren als de grenzen 
van de verslaafde zelf worden 

overschreden. Het emotionele geweld dat dan loskomt is 
vaak indrukwekkend. Jaren over de grenzen van mensen 
in je omgeving heen gaan, maar geen enkele remming 
hebben in het diskwalificeren als de jouwe onvoldoende 
zijn gerespecteerd. Inclusief zeer moralistische oordelen. 
Fout van de persoon uit de omgeving? Kan heel goed zijn. 
Of toch ook een uiting van het niet kunnen hanteren van 
grenzen, en daarmee deel van het verslavingsprobleem? 
Iedere verslaafde is ook codependent…
De algemene conclusie: het bepalen van grenzen is voor 
ons allemaal een grote uitdaging, altijd en overal. In al onze 
relaties, of je nu een (ex)verslaafde bent of niet.  ●

De behandeling die je wilt bieden aan iemand met een 
verslaving heeft alles te maken met de visie die je op het 
fenomeen hebt. Is het een hersenziekte, zoals heel veel 
mensen denken, dan moet je iets aanbieden dat in het 
medische model past. Zie je het als een leefstijlprobleem, 
dan kies je voor een coach. Er zijn ook mensen die verslaving 
zien als een sociologisch fenomeen, een symptoom van 
onze moderne samenleving. Behandeling op individueel 
niveau wordt dan lastig, maar theoretisch is het interessant.
In de jaren dat ik in de verslavingszorg werk ben ik de 
ziekte (zo blijf ik het maar noemen) niet 
beter gaan begrijpen. Meest in het 
oog lopende symptoom is natuurlijk de 
mateloosheid, maar dat is uiteindelijk 
niets meer of minder dan de kwalifica-
tie van gedrag volgens afgesproken 
normen. Twee glazen alcohol per dag 
mag, volgens de meeste mensen, drie is 
dubieus, vier teveel. 
Maar wat is nu echt kenmerkend voor 
mensen met een verslaving? Ik heb mezelf deze vraag vaak 
gesteld, ook vanwege de reacties die ik bij mezelf waarnam 
in het contact met verslaafden. Voor mezelf ben ik er wel 
even uit, hoewel ik onmiddellijk beaam dat tallozen het niet 
met me eens zullen zijn.
Ik vind verslaving een probleem met grenzen. Voor degene 
die er aan lijdt, maar ook voor iedereen er omheen: 
partners, ouders, kinderen, vrienden en collega’s, en ook 
alle zorgprofessionals. Hoever wil een verslaafde gaan in 
gebruik of gedrag, en in hoeverre laat de omgeving dat toe? 
Doordat hier per definitie nooit totale overeenstemming 
over bereikt wordt, is iedere verslaving een levenslange 

‘In de jaren 
dat ik in de 

verslavingszorg 
werk, ben ik de 
ziekte niet beter 
gaan begrijpen’

EEN ZIEKTE ROND GRENZEN
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