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VOORWOORD 

Het schrijven van een masterproef is een werk van lange adem. Het vergt heel wat 

doorzetting, tijd en energie. Ik beschouw deze masterproef dan ook als een mooi sluitstuk 

van een vijfjarige opleiding en met trots kan ik dit eindresultaat voorleggen. Dit was niet 

mogelijk geweest zonder de steun en de begeleiding van een aantal personen. In wat volgt 

wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken mijn dank te uiten ten aanzien van deze 

personen.  

 

Allereerst gaat bijzondere dank uit naar mijn promotor prof. dr. Wouter Vanderplasschen om 

mij de kans te geven dit onderzoek te verrichten, alsook voor de constructieve feedback en 

bijsturing. Tevens gaat een speciaal woord van dank uit naar Anne Dekkers voor de 

waardevolle feedback, de begeleiding en het beantwoorden van vele vragen. Zij was een 

belangrijke steunfiguur in het schrijven van deze masterproef. Bedankt!  

 

Vervolgens wil ik alle respondenten die bereid waren hun ervaringen zo openhartig te delen, 

en hiervoor bovendien vrijwillig tijd wilden vrijmaken, hartelijk bedanken. Zonder hun 

medewerking was het niet mogelijk geweest deze scriptie te schrijven. Eveneens bedank ik 

Julie, Katy en Katrien, medewerkers van De Kiem te Ronse, voor hun hulp bij het rekruteren 

van deze boeiende respondenten. Daarnaast wil ik ook Michaël bedanken aanwezig te 

mogen zijn tijdens de zelfhulpgroepbijeenkomst.  

 

Voorts wil ik mijn dank uiten tot iedereen die de tijd nam om mijn masterproef na te lezen en 

te voorzien van boeiende bedenkingen.  

 

Tot slot verdienen mijn ouders, zus en vriendenkring ook een plaats in dit dankwoord. Mijn 

ouders wil ik bedanken voor de kans die ik kreeg om deze opleiding te volgen en hierbij 

steeds door hen ondersteund te worden. Ook mijn zus en vrienden wil ik oprecht bedanken 

voor de onvoorwaardelijke steun, de motiverende woorden, alsook om er steeds voor mij te 

zijn wanneer ik hen nodig had.    

 

Debbie Van Kerkhove 
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ABSTRACT 

Universiteit Gent 

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 

Afstudeerrichting Orthopedagogiek 

Academiejaar 2014 – 2015 

De rol van sociaal kapitaal bij herstel van verslaving 

Een belevingsonderzoek bij personen die ambulant begeleid worden 

Binnen de verslavingszorg komt herstel steeds meer op de voorgrond. Ook het 

herstelkapitaal, als hulpbron binnen het herstelproces, krijgt binnen deze evolutie steeds 

meer aandacht. De perspectieven en ervaringen van alcohol- en drugverslaafden in herstel 

zijn echter tot op heden nauwelijks opgenomen in onderzoek. In dit onderzoek wordt getracht 

hieraan tegemoet te komen door de focus te leggen op het persoonlijk herstel en de beleving 

van het sociaal herstelkapitaal. Er is gekozen voor een exploratieve studie op basis van 

kwalitatieve diepte-interviews bij elf personen in herstel van een alcohol- en/of 

drugverslaving die momenteel ambulant begeleid worden. Resultaten laten zien dat het 

persoonlijk herstel begrepen dient te worden als een subjectief en individueel proces. Hierbij 

worden de interne wil om te stoppen met gebruik, een betekenisvol leven, een verbeterd 

contact met de nabije omgeving, meer financiële mogelijkheden en afstand nemen van het 

gebruikersmilieu als voornaamste bevorderende factoren bestempeld. De drang en 

hunkering naar en de beschikbaarheid van het middel, evenals de sociaal aanvaarde status 

van alcohol worden als belemmerend ervaren voor het verloop van het herstel. Daarnaast 

worden familie, vrienden, lotgenoten en vertrouwenspersonen binnen de begeleiding door de 

respondenten als ondersteunende leden binnen hun sociaal netwerk beschouwd. Hierbij 

wordt een duidelijke nood aan emotionele steun, begrip en praktische ondersteuning vanuit 

het sociaal netwerk aangegeven. De visie op het persoonlijk herstel binnen dit onderzoek 

kadert binnen de veranderende visie op verslaving als een chronische, recidiverende 

hersenziekte waarbinnen herstel benaderd wordt als een levenslang en persoonlijk proces. 

Het sociaal herstelkapitaal faciliteert dit herstelproces en draagt aldus bij tot een aanhoudend 

herstel. Er kan geconcludeerd worden dat het herstel op verscheidene manieren benaderd 

wordt waarbinnen een verschil in toegeschreven betekenis aan het sociaal herstelkapitaal en 

een diversiteit in de ervaren steun naargelang de individuen bevonden wordt.  

 

Debbie Van Kerkhove  

Promotor: Prof. dr. W. Vanderplasschen 
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INLEIDING  

Sinds het midden van de 18de eeuw hebben zich heel wat veranderingen voorgedaan in het 

denken over verslaving en verslaafden. Meer en meer wordt verslaving gezien als een 

chronische, recidiverende hersenziekte waar herval deel van uitmaakt (van den Brink, 2005). 

Herstel is mogelijk en is te zien als een weg naar een betekenisvol leven of persoonlijk 

herstel, maar het is een weg met heel wat uitdagingen en stressvolle situaties (Centre for 

Substance Abuse Treatment [CSAT], 2009; Laudet & White, 2008). Het gaat om een 

langdurig, geleidelijk persoonlijk proces waarbij individuen blijvend moeilijkheden ervaren en 

steun nodig hebben, dit op verschillende functioneringsgebieden en lang nadat abstinentie 

bereikt is (Laudet & White, 2010). Herstelkapitaal is te beschouwen als een interne of 

externe hulpbron binnen het herstelproces en kan aldus verslaafden helpen op deze weg vol 

uitdagingen en moeilijke momenten (White & Cloud, 2008).  

 

De persoonlijke ervaringen van verslaafden zijn een belangrijk element in het herstelproces 

(Laudet & White, 2010). Een ruimer zicht op het persoonlijk herstelproces en het 

herstelkapitaal van verslaafden draagt bij tot onze kennis over herstel. Wetenschappelijke 

literatuur toont echter aan dat er beperkt onderzoek verricht is naar individuen in herstel. 

Bovendien wordt er vaak voorbijgegaan aan hun persoonlijke visie op en beleving van 

herstel (Hibbert & Best, 2011; Laudet & White, 2008, 2010). Ook onderzoek naar 

herstelkapitaal is slechts schaars binnen wetenschappelijk onderzoek (Best et al., 2012). 

Door te focussen op de perceptie van verslaafden op hun persoonlijk herstel en het sociaal 

herstelkapitaal, poogt dit onderzoek een bijdrage te leveren aan de herstelgeoriënteerde 

hulpverlening. Het onderzoek wordt, op basis van kwalitatieve diepte-interviews, verricht bij 

personen in herstel van een alcohol- en/of drugverslaving binnen een ambulante 

behandelingssetting.  

 

In deze masterproef wordt vooreerst vertrokken van een theoretische onderbouwing. Hierop 

voortbouwend wordt de probleemstelling met de onderzoeksvragen toegelicht. In het tweede 

deel vindt de lezer een uiteenzetting van de methodologische opzet. Vervolgens worden de 

onderzoeksresultaten weergegeven. Na de resultaten wordt afgesloten met een discussie en 

aanbevelingen voor praktijk, beleid en verder onderzoek.  

 

Bij het schrijven van deze masterproef wordt bij het refereren gewerkt volgens de formele 

vereisten van de zesde editie van de American Psychological Association (APA).   
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1. THEORETISCHE ONDERBOUWING  

1.1 VERSLAVING  

In wat volgt wordt dieper ingegaan op het concept verslaving. Er wordt geopteerd in dit 

onderzoek gebruik te maken van de termen ‘middelengebruik’ en ‘verslaving’ met als reden 

dat deze termen gezien kunnen worden als gangbare begrippen op nationaal en 

internationaal niveau, zowel op wetenschappelijk en beleidsmatig vlak als binnen de praktijk. 

Daarnaast wordt de veranderde visie op verslaving met haar implicaties op de huidige 

hulpverlening besproken.  

1.1.1 VAN GEBRUIK NAAR VERSLAVING 

Antropologisch en geschiedkundig onderzoek heeft aangetoond dat middelengebruik van 

alle tijden en universeel is (Van Epen, 1995). Hoewel de voorkeur voor en de 

beschikbaarheid van middelen doorheen de tijd veranderd is, is de vraag naar psychoactieve 

middelen altijd een constante geweest (Tucker, 1999). Ook de maatschappij heeft geleerd de 

voor- en nadelen van het middelengebruik af te wegen. Dit resulteert in een complex en 

soms ambivalent maatschappelijk systeem van toestaan en verbieden van gebruik 

(Kerssemakers, Van Meerten, Noorlander, & Vervaeke, 2008). In Europa hebben naar 

schatting meer dan 80 miljoen volwassenen op een bepaald punt in hun leven wel eens 

illegale drugs gebruikt. Dat is bijna een kwart van de volwassen Europeanen (European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction [EMCDDA], 2015). Maar wanneer kan 

gesproken worden over een verslaving? De Donder (2006) duidt op het onderscheid tussen 

enerzijds niet-problematisch middelengebruik en anderzijds problematisch middelengebruik. 

Niet-problematisch gebruik heeft betrekking op een gematigd en verantwoord gebruik. 

Problematisch gebruik daarentegen kan zich uiten in het misbruiken van middelen, leidend 

tot verslaving. West (2001) beschrijft verslaving als gedrag waarover het individu de controle 

is verloren en dat gepaard gaat met schadelijke gevolgen. Een verslaving manifesteert zich 

bij mensen die afhankelijk zijn geworden van een psychoactieve stof en waarbij het uit 

zichzelf stoppen met het gebruik niet gemakkelijk is (GGZ Nederland, 2013). Verslaving 

wordt geassocieerd met meerdere moeilijkheden in de verschillende levensgebieden (Laudet 

& White, 2010). Het gaat gepaard met zowel lichamelijke, psychische, sociale als 

maatschappelijke negatieve gevolgen voor de persoon en zijn of haar omgeving (van der 

Stel, 2012b). Zo kan een verslaving bij de gebruiker medische en neurologische problemen 

met zich meebrengen (Brust, 2002). Daarnaast kan het beperkingen in het sociaal 

functioneren veroorzaken en leiden tot maatschappelijke schade en overlast, zoals 

criminaliteit, werkloosheid, hoge maatschappelijke kost… (McLellan, Lewis, O’Brien, & 
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Kleber, 2000). De impact van een verslaving beperkt zich niet enkel tot de verslaafde zelf 

maar kent tevens gevolgen voor diens sociaal netwerk (Lone & Mircha, 2013; Soyez, 2006; 

White, 2007). Zo kan een verslaving van een naaste lijden veroorzaken bij het sociaal 

netwerk (Soyez, 2006). Hierbij kunnen de fysieke en geestelijke gezondheid en prestaties 

van de leden van het gezin zwaar aangetast worden door de verslaving (White, 2009). Een 

verslaving kan eveneens een negatieve invloed hebben op de familierelaties en het sociaal 

functioneren van familieleden (Soyez, 2006).  

1.1.2 DE EVOLUTIE BINNEN HET VERSLAVINGSBEGRIP  

Er bestaat niet één verklaring voor verslaving of voor het gedrag dat aan een verslaving 

voorafgaat. Verschillende factoren spelen een rol bij het ontstaan van een verslaving (Le 

Moal & Koob, 2007). In de loop der tijd hebben zich grote veranderingen voorgedaan in het 

denken over verslaving en verslaafden, zoals aangegeven in Tabel 1 (van den Brink, 2005, 

p.48).  

 

Tabel 1 

Korte geschiedenis van het concept verslaving 

 

Noot. Herdrukt van “Verslaving, een chronische recidiverende hersenziekte” door W. van den Brink, 2005, Verslaving, 1, p. 48. 

 

Waar men vroeger de verklaringen zocht in het individu, in de verslavende stof of in de 

sociale omstandigheden, gaat nu vooral de belangstelling naar verslaving als een 

hersenziekte en de verslaafde als een patiënt met een chronische aandoening (van den 

Brink, 2005). Deze benadering vertrekt vanuit het hersenziektemodel waarbinnen een 

biologische kwetsbaarheid de basis vormt voor een verslaving en het herhaald gebruik van 

middelen leidt tot persistente veranderingen in het brein (Robinson & Berridge, 2003). Deze 

veranderingen veroorzaken een gevoel van drang naar het middel, wat centraal staat binnen 

het ongecontroleerd gebruik en herval tijdens periodes van abstinentie (van den Brink, 

2005). Deze hersenziekte kan binnen de visie het best aangepakt worden door 

medicamenteuze en gedragstherapeutische interventies (Leshner, 1997). Naast dit 

biologisch aspect blijven sociale omstandigheden een belangrijke rol spelen bij het ontstaan 

van een verslaving. Het gaat om een continue interactie tussen een aangeboren 

kwetsbaarheid, persoonlijke ontwikkelingen en sociale omstandigheden (van den Brink, 

2005).  
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De huidige visie op verslaving als een chronische, recidiverende hersenziekte heeft een 

aantal implicaties voor de hulpverlening. Verslaving werd traditioneel gezien als een acute 

conditie, waarbij er nood was aan korte, intensieve symptoomgeoriënteerde behandelingen 

die tot doel hadden een abstinente levensstijl te bereiken (Laudet & White, 2010). Onderzoek 

toont immers aan dat er een hoge behandelingsontrouw en een hoog herval vastgesteld kan 

worden bij verslaafden. Bij personen in behandeling met een ernstige 

verslavingsproblematiek is er een sterke symptoomreductie vast te stellen tijdens de 

behandeling. Wanneer de behandeling echter gestopt wordt, nemen de symptomen opnieuw 

toe. Er mag niet verondersteld worden dat een behandeling voor verslaving de oorzaken 

wegneemt en resulteert in langdurig herstel. De symptomen verminderen en het functioneren 

verbetert zolang men in behandeling blijft. Gezien de veranderende visie op verslaving is er 

aldus nood aan een andere manier van evaluatie en organisatie van de verslavingszorg. Een 

zorgcontinuüm en een combinatie van verschillende behandelvormen kunnen een antwoord 

bieden op deze nood (McLellan, 2002). Daarnaast toont onderzoek de effectiviteit van een 

sociaal component tijdens behandelingen aan. Ondersteunende leden uit het sociaal netwerk 

zouden aldus meer betrokken moeten worden in de drughulpverlening (Copello & Orford, 

2002). Eveneens dienen de behandelingen aantrekkelijker en cliëntvriendelijker gemaakt te 

worden aangezien bestaande barrières en drempels, zoals de duur van een behandeling of 

mogelijke neveneffecten, vaak gezien worden als een gebrek aan motivatie bij de cliënt 

(McLellan, 2002). Daarnaast is met de recentelijk veranderende visie op verslaving de focus 

binnen de drughulpverlening verlegd van genezing naar beheersing en stabilisatie van het 

probleem (White, 2004). Dit wierp tevens een andere blik op herstel waarbij de nadruk kwam 

te liggen op het procesmatige karakter. In wat volgt wordt deze evolutie geschetst.   

1.2 HERSTEL 

Een recente beweging binnen het verslavingsonderzoek is de aandacht voor ‘herstel’ ofwel 

‘recovery’ (Groshkova, Best, & White, 2013). Hieronder wordt dit concept uitgebreid 

besproken. Naast de invulling van herstel die in deze masterproef gehanteerd zal worden, 

worden ook de verschillende types van herstel uitgebreid onder de aandacht gebracht.  

1.2.1 VAN EEN KLINISCHE NAAR EEN PERSOONLIJKE HERSTELGEDACHTE  

Het gedachtegoed van herstel is in de Verenigde Staten ontwikkeld en kent inmiddels zijn 

opmars in heel wat landen. Het is ontstaan vanuit de geestelijke gezondheidszorg en kent 

reeds een lange geschiedenis. Aanvankelijk was het klinisch herstel het leidend principe 

binnen het hersteldenken waarbij gestreefd werd naar symptoomreductie en genezing 

(Slade, 2009; Slade et al., 2012). Deze klinische invulling heeft aan dominantie moeten 

inboeten doordat de cliëntenbeweging zich niet meer kon vinden in deze medische definitie 
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en ijverde voor een meer subjectieve en persoonlijke benadering (Brouwers, van Gestel-

Timmermans, & van Nieuwenhuizen, 2013; Tew, et al., 2011). Deze persoonlijke 

herstelgedachte past binnen de huidige ontwikkelingen van de zorgsector waarbij men 

streeft naar het optimaliseren van de maatschappelijke participatie, eerder dan het bestrijden 

van een ziekte (Hendriksen-Favier, Nijnens, & van Rooijen, 2012). Binnen de geestelijke 

gezondheidszorg wordt de volgende definitie van persoonlijk herstel vaak geciteerd:   

A deeply personal, unique process of changing one’s attitudes, values, feelings, 

goals, skills, and/or roles. It is a way of living a satisfying, hopeful, and contributing life 

even with limitations caused by illness. Recovery involves the development of new 

meaning and purpose in one’s life as one grows beyond the catastrophic effects of 

mental illness. (Anthony, 1993, p. 17) 

Deze definitie wijst op de erkenning dat herstel binnen de geestelijke gezondheidszorg geen 

remissie of genezing als doel voor ogen heeft, maar wel het leren leven met de problemen 

en het focussen op de sterktes om alles uit het leven te halen (Hendriksen-Favier et al., 

2012).  

1.2.2 HERSTEL BINNEN DE VERSLAVINGSZORG 

Ook binnen de verslavingszorg komt herstel steeds meer op de voorgrond (Laudet & 

Humphreys, 2013). Binnen dit werkveld zijn er in de literatuur veel verschillende definities 

terug te vinden voor het begrip ‘herstel’ en kent dit concept geen eenduidige invulling 

(Laudet, 2008; White, 2007). De afwezigheid van een vastliggende definitie biedt ruimte aan 

de praktijk om een eigen invulling van het concept ‘herstel’ te hanteren. Anderzijds wordt het 

gebrek aan een eenduidige invulling binnen wetenschappelijk literatuur beschouwd als een 

probleem aangezien dit belemmeringen oplevert voor zowel het onderzoeksgebied als de 

praktijk. Zo leidt het gebrek aan een eenduidige definiëring tot een variatie in de 

gerapporteerde resultaten binnen de verslavingszorg. Verder houdt het ontbreken van een 

eenduidig begrip het stigma rond verslaving in stand. Een duidelijke definitie kan bijdragen 

tot het informeren van het grote publiek over wat herstel juist inhoudt, wat het stigma op zijn 

beurt kan doen afnemen (Laudet, 2007). Bovendien worden verschillende definities in de 

literatuur bekritiseerd, enerzijds omdat ze te weinig nadruk leggen op de subjectieve beleving 

van herstel (Best, 2012). Herstel is een individueel proces van persoonlijke groei dat zich niet 

enkel beperkt tot middelengebruik, maar ook betrekking heeft op andere levensdomeinen. 

Onderzoek toont aan dat het herstelproces sterk verschilt tussen individuen (Sommer, 

Dekkers, & Vanderplasschen, 2013). Er dient aldus vertrokken te worden van een 

persoonlijke herstelbenadering. Anderzijds gaat er kritiek uit naar verscheidene definities 

omwille van de veronderstelling dat herstel abstinentie vereist (Best, 2012). Het gaat bij 

herstel immers om het leren leven met een kwetsbaarheid, aandoening of beperking waarbij 
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de mogelijkheden en krachten van mensen centraal staan. Herstel kan ook plaatsvinden 

zonder dat deze kwetsbaarheid, aandoening of beperking volledig verdwijnt (Hendriksen-

Favier et al., 2012). Daarom is het belangrijk om herstel te zien als een proces, en niet als 

een uitkomst (Best & Lubman, 2012). Lange tijd lag de nadruk op het klinische aspect van 

herstel waarbij abstinentie van drugs en alcohol traditioneel gezien werd als dé oplossing om 

het functioneren in de verschillende levensgebieden te verbeteren. Deze assumptie wordt 

niet langer aangehouden, integendeel, er is aangetoond dat abstinentie zelden onmiddellijke 

verlichting van problemen binnen verschillende levensdomeinen met zich meebrengt 

(Laudet, 2011; Sowers, 2012). Individuen in herstel blijven veel moeilijkheden ervaren en 

hebben steun nodig op de verschillende gebieden van het functioneren lang nadat 

abstinentie bereikt is (Laudet & White, 2010). De consensus groeit dat herstel, het 

uiteindelijke doel van clinici, cliënten en hun families en de maatschappij, niet langer gezien 

kan worden als enkel abstinentie, maar ook – en los van abstinentie – gezien dient te worden 

in termen van een verbeterde levenskwaliteit of ‘Quality of Life’ (QoL) (Laudet, 2011).  

 

Van der Stel (2012a) maakt een onderscheid tussen vier types van herstel: persoonlijk, 

maatschappelijk, functioneel en klinisch herstel. Persoonlijk herstel is vooral gericht op het 

perspectief van de verslaafden: het gaat om de persoonlijke waarden en doelstellingen van 

de verslaafden zelf. Het persoonlijk herstel wordt gezien als een individueel 

veranderingsproces binnen een specifieke sociale en culturele context. Zelfwaardering, 

positieve emoties en intrinsieke motivatie zijn de motor binnen deze vorm van herstel. 

Eveneens vormt het persoonlijk herstel de basis voor de overige vormen van herstel. Het 

maatschappelijk herstel heeft oog voor de maatschappelijke positie van verslaafden en de 

stigma’s die hierrond bestaan. Binnen de maatschappij wordt getracht de rechten en het 

zeggenschap van de verslaafden te verbeteren en te komen tot een bewustmaking van het 

grote publiek en sociale inclusie. Functioneel herstel heeft als focus het sociaal-

maatschappelijk functioneren. Binnen het functioneel herstel gaat de hulpverlening zich 

richten op rehabilitatie van het individu. Bij het klinisch herstel streeft men tenslotte naar een 

abstinente levensstijl door zich te richten op de symptoomreductie en het genezen van de 

verslaving. Deze vier types vormen een continuüm en beïnvloeden elkaar onderling. Verder 

beschrijven de vier types het gehele spectrum van herstel en worden zij gezien als de 

voorwaarden voor het verhogen van de levenskwaliteit (GGZ Nederland, 2013).   

 

Onderzoek toont aan dat een aanzienlijk aantal personen met een chronische verslaving een 

aanhoudend herstel bereiken. Dit houdt het leiden van een normaal leven in, waarbij 

verslaving een plaats krijgt en sociale relaties hersteld worden (Best, 2012; CSAT, 2009). 

Desondanks is herstel een lang proces met risico op herval (Best, 2012). Zo toont onderzoek 
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van Sommer en anderen (2013) aan dat er verschillende valkuilen zijn tijdens het 

herstelproces. De grootste belemmering is de grote beschikbaarheid van middelen en de 

terugkeer naar plaatsen waar deze middelen gebruikt worden. Tevens ervaren (ex-) 

verslaafden problemen bij het invullen van hun vrije tijd en kunnen er lichamelijke problemen 

optreden. Daarnaast is een laag zelfbeeld evenzeer een struikelblok, wat maakt dat minder 

contact met mensen aangegaan wordt. Tot slot blijkt de overgang naar en het terug 

opnemen van het dagelijkse leven moeilijk te verlopen. Hierbij is meer ondersteuning nodig. 

Herstelkapitaal kan bijdragen tot het ondervangen van deze valkuilen (Laudet & White, 

2008). 

1.3 HERSTELKAPITAAL 

Het concept ‘herstelkapitaal’ of ‘recovery capital’ krijgt steeds meer aandacht binnen het 

hersteldenken. Zo is uit onderzoek gebleken dat herstelkapitaal bijdraagt tot herstel, een 

buffer vormt tegen stress en geassocieerd kan worden met een verminderd middelengebruik 

(Laudet & White, 2008). Dit maakt dan ook dat het belangrijk is dit concept nader te bekijken. 

In wat volgt wordt het concept herstelkapitaal vooreerst toegelicht. Gezien, zoals reeds 

aangegeven, de persoon in herstel en diens sociale omgeving een sterk wederzijdse invloed 

op elkaar uitoefenen, wordt vervolgens de focus gelegd op het sociaal herstelkapitaal. 

1.3.1 WAT WORDT VERSTAAN ONDER HERSTELKAPITAAL? 

De notie herstelkapitaal is aanvankelijk ontwikkeld binnen het veld van de sociologie (Best & 

Laudet, 2010). Herstelkapitaal wordt gedefinieerd als “the breadth and depth of internal and 

external resources that can be drawn upon to initiate and sustain recovery from AOD 

(alcohol and other drug) problems” (Groshkova et al., 2013, pp. 187-188). White en Cloud 

(2008) onderscheiden drie vormen van herstelkapitaal: persoonlijk, sociaal en 

maatschappelijk herstelkapitaal. Onder persoonlijk kapitaal valt het lichamelijk en het 

menselijk kapitaal. Het lichamelijk kapitaal heeft betrekking op de lichamelijke gezondheid, 

veilig onderdak, medische verzorging, voeding en transport. Menselijk kapitaal omvat 

persoonlijke waarden en overtuigingen, educatie, zelfvertrouwen, eigenwaarde, hoop en 

interpersoonlijke vaardigheden. In behandelingsprogramma’s voor verslaafden ligt de focus 

sterk op dit aspect van herstelkapitaal: hulpverleners werken aan het uitbouwen van 

eigenwaarde en self-efficacy en motiveren tot gedragsverandering bij cliënten. Sociaal 

kapitaal verwijst naar iemands sociale netwerken en relaties die ondersteunend zijn in het 

herstelproces en de mate waarin iemand hier beroep op kan doen. Deze vorm van kapitaal 

richt zich op de re-integratie in de samenleving van de in de behandeling zijnde persoon. Tot 

slot verwijst maatschappelijk kapitaal naar het beleid en het geheel aan 

samenlevingsattitudes en middelen gerelateerd aan verslaving en herstel die de uitkomst 
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van het herstel bevorderen. Elk van deze drie vormen draagt bij tot het herstelproces. 

Herstelkapitaal kan gezien worden als een continuüm waarbij de combinaties van de 

verscheidene types herstelkapitaal individueel verschillen. Daarnaast heeft onderzoek ook 

aangetoond dat de betekenis van herstelkapitaal verschilt naargelang de individuen en de 

verschillende fases van het herstelproces waarin deze individuen zich bevinden (Skogens & 

von Greiff, 2014). Niettegenstaande is herstelkapitaal cruciaal binnen de verschillende fases 

van het herstelcontinuüm (Laudet & White, 2008).  

Bepaalde levensgebeurtenissen en (inter-)persoonlijke transities zorgen voor een verruiming 

van het herstelkapitaal en dragen aldus bij tot het herstel: het hebben van een echtgenoot, 

een stabiele werkgelegenheid, een transformatie van de persoonlijke identiteit, een oudere 

leeftijd, interpersoonlijke vaardigheden en copingvaardigheden (Best & Laudet, 2010). Er zijn 

eveneens levensgebeurtenissen die een negatieve invloed uitoefenen op het herstelproces. 

Desalniettemin toont onderzoek aan dat de combinatie van persoonlijke bronnen en een 

ondersteunend sociaal netwerk deze negatieve invloed reduceert (Best, 2012). 

 

Binnen het domein van het middelengebruik is de benadering van het herstelkapitaal een 

goede voorspeller voor het herstelproces (Tew, 2013). Daarnaast blijkt herstelkapitaal een 

betere voorspeller te zijn voor herstel op lange termijn dan de aard van de symptomen van 

de verslaving (Best et al., 2010). Zowel de kwaliteit als kwantiteit van herstelkapitaal bij 

alcohol- en druggebruikers blijkt een faciliterende factor te zijn om met het middelengebruik 

te stoppen en herval tijdens het herstel te voorkomen (Sterling, Slusher, & Weinstein, 2008). 

Herstelkapitaal voorspelt tevens een aanhoudend herstel, de tevredenheid van de 

levenskwaliteit en het stressniveau (Laudet & White, 2008).  

1.3.2 HET BELANG VAN HET SOCIAAL HERSTELKAPITAAL  

Steun van familieleden wordt vaak gezien als de primaire sociale ondersteuningsbron. 

Daarnaast bestaat een ondersteunend sociaal netwerk ook uit vrienden en professionelen 

binnen het werkveld (Pernice-Duca, 2010). In de literatuur wordt het belang van het sociaal 

kapitaal in verschillende contexten aangetoond (Alemi et al., 2003). Zo duidt onderzoek op 

de bijdrage van het sociaal netwerk tot het beëindigen van het middelengebruik, mits dit 

netwerk bestaat uit niet-gebruikers of lotgenoten in herstel (Gogineni, Stein, & Friedmann, 

2001; Moos, 2011). Hierbij wordt in literatuur gewezen op het belang van het verbreken van 

contacten met oude vrienden uit het drugsmilieu (Best, 2012). Verder haalt Best (2012) aan 

dat herstel niet kan plaatsvinden in isolatie. Sociale relaties zijn volgens onderzoek van 

Laudet, Morgen en White (2006) ondersteunend op twee manieren: indirect als buffer tegen 

stress in moeilijke tijden, en direct door het voorzien van emotionele steun en het gevoel erbij 

te horen. Dit wordt vaak in literatuur omschreven als ‘belonging’. Het herstelproces wordt 
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bevorderd door het sociaal kapitaal en de integratie van de verslaafde in een sociaal netwerk 

(Putnam, 2000). Deze stelling wordt meermaals bevestigd in literatuur binnen het 

verslavingsveld (Best, 2012; Best & Laudet, 2010; White, 2009). Daarnaast toont onderzoek 

aan dat het beroep kunnen doen op een sociaal netwerk één van de belangrijkste factoren is 

tot een blijvend herstel, terwijl een gebrek hieraan nadelig is voor het herstel en een risico op 

herval inhoudt (Best, Ghufran, Day, Ray, & Loaring, 2008; CSAT, 2009). De emotionele en 

praktische steun van familie en vrienden helpt het zelfvertrouwen van individuen in herstel op 

te bouwen en voorziet hen van de nodige steun tijdens moeilijke momenten (Best, 2012). 

Individuen die zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen door familieleden ervaren een 

groter gevoel van eigenwaarde en schrijven een belangrijke waarde toe aan hun familie. Dit 

suggereert dat familiale ondersteuning een positieve invloed uitoefent op de eigen identiteit 

en het welzijn, wat een cruciaal onderdeel van het persoonlijk herstelproces inhoudt 

(Pernice-Duca, 2010; Williams & Mfoafo-M’Carthy, 2006). Een ondersteunend netwerk, 

bestaande uit lotgenoten in herstel, blijkt alsook een sterke voorspeller voor de 

levenskwaliteit van personen in herstel en een blijvend herstel (Best et al., 2012). Deel 

uitmaken van een zelfhulpgroep wordt als praktisch en emotioneel ondersteunend ervaren 

(Best 2012), versterkt het geloof dat herstel mogelijk is en voorziet in gemeenschappelijke 

waarden die ondersteunend van aard kunnen zijn (Putnam, 2000).  

1.4 PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

Alcohol- en druggebruik is in onze samenleving een gekend verschijnsel en is ruim verspreid 

(Sterling et al., 2008; Gisle, 2013a; Gisle, 2013b). Een verslaving aan deze middelen komt 

beperkter voor maar heeft echter een grote impact. Zo gaat alcohol- en drugverslaving 

gepaard met enorme lichamelijk en psychische, maar ook sociale en economische gevolgen 

(van der Stel, 2012b). Men zoekt in de eerste plaats hulp bij het stoppen van hun 

druggebruik om te ontsnappen aan deze negatieve gevolgen en om een beter leven te leiden 

(Laudet, 2011). Met de visie op verslaving als een chronische, recidiverende aandoening is 

er een grotere bewustwording dat behandeling verbonden moet worden met het concept van 

herstel (Sterling et al., 2008). Hierbij komt de nadruk te liggen op het persoonlijk 

herstelproces en het uitbouwen van een kwaliteitsvol leven (Laudet & White, 2010; van den 

Brink, 2005). Deze shift maakt dat verder onderzoek naar het persoonlijk herstel aan belang 

wint. Onderzoek naar herstel vond tot nu toe vooral plaats in Angelsaksische landen en bij 

personen in herstel van een psychiatrische problematiek. Binnen de verslavingsliteratuur is 

er weinig onderzoek gedaan naar individuen die in herstel zijn en de meeste van die 

onderzoeken focussen expliciet op de uitkomsten van behandeling, eerder dan op – als die 

onderzoeken er al zijn – andere aspecten van het functioneren die vaak zeer belangrijk zijn 

voor de individuen zelf (Laudet & White, 2008). Ook Hibbert en Best (2011) bevestigen dit: 
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“Many studies which assess functioning in recovering problem drinkers are limited to early 

recovery within inpatient or detoxification settings, or focus on relapse rates and treatment 

outcomes” (p. 12). De perspectieven en de ervaringen van verslaafden zijn aldus tot op 

heden nauwelijks opgenomen in onderzoek. Het gevolg hiervan is dat er weinig kennis is 

omtrent de visie van personen in herstel. Meer inzicht in hoe verslaafden herstellen, kan 

bijdragen tot een effectievere ondersteuning en de kennis over herstel. Daarom is het zeer 

belangrijk de personen die dit proces meemaken aan het woord te laten (Laudet & White, 

2010). Op die manier krijgen we meer zicht op hoe personen met een verslaving zelf naar 

hun herstelproces kijken. Ook kunnen deze verhalen een belangrijke aanvulling op 

kwantitatief onderzoek vormen.  

 

Herstelkapitaal – en in het bijzonder sociale ondersteuning – kent een faciliterende factor 

binnen het herstelproces (Best et al., 2010) en draagt aldus bij tot het bevorderen van het 

herstel. Wanneer het concept ‘herstelkapitaal’ werd binnengebracht in het veld van de 

verslavingszorg werd gesuggereerd dat “those who possess larger amounts of social capital, 

perhaps even independently of the intensity of use, will be likely candidates for less intrusive 

forms of treatment” (Best & Laudet, 2010, p. 3). Best en anderen (2012) stellen dat het 

onderzoek naar herstelkapitaal zich slechts in een beginstadium bevindt. Onderzoek naar 

specifiek het sociaal herstelkapitaal van personen in herstel van een verslaving is in de 

literatuur bijgevolg tevens beperkt terug te vinden (Laudet et al., 2006). Dit maakt dat het 

belangrijk is om het sociaal herstelkapitaal op te nemen in onderzoek naar het herstelproces 

van personen met een verslaving. Op deze manier kunnen de ervaringen van personen in 

herstel hieromtrent nagegaan worden en kan ingespeeld worden op bepaalde noden, wat 

kan bijdragen tot een effectievere en efficiëntere herstelgerichte hulpverlening.  

 

Deze probleemstelling wijst op de relevantie van deze masterproef en vormt dan ook de 

aanleiding om in dit onderzoek te focussen op de persoonlijke betekenisverlening en 

beleving van personen in herstel waarbij hun perceptie op hun sociaal herstelkapitaal wordt 

bevraagd. Dit vertaalt zich in volgende onderzoeksvragen:  

 (1) Hoe percipiëren personen in herstel van een alcohol- en/of drugverslaving hun 

 persoonlijk herstelproces? 

 (2) Hoe percipiëren personen in herstel van een alcohol- en/of drugverslaving hun 

 sociaal herstelkapitaal?   

 (3) Op welke manier verandert de nood aan sociaal herstelkapitaal gedurende het 

 gehele verloop van het herstelproces bij personen in herstel van een alcohol- en/of 

 drugverslaving?  
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2. METHODOLOGIE  

In wat volgt wordt de methodologische opzet voor het beantwoorden van de 

onderzoeksvragen uiteengezet en gemotiveerd. Hierbij wordt vooreerst de selectieprocedure 

besproken. Vervolgens wordt het kwalitatieve design, het onderzoeksinstrument en de 

onderzoeksprocedure toegelicht. Afsluitend wordt dieper ingegaan op de data-analyse.   

2.1 SELECTIEPROCEDURE EN OMSCHRIJVING RESPONDENTEN 

In dit onderzoek ligt de focus op persoonlijk herstel en wordt vertrokken vanuit een 

persoonlijke betekenisverlening van het concept ‘herstel’ door de respondenten. Bij de 

steekproefselectie werd rekening gehouden met diverse inclusiecriteria. Vooreerst dienden 

de respondenten zichzelf te omschrijven als zijnde ‘in herstel’ van hun verslaving. Bovendien 

werd met betrekking tot de leeftijdscategorie een minimumleeftijd van 18 jaar gehanteerd. In 

deze masterproef werd het verslavend middel eveneens als inclusiecriteria in rekening 

gebracht. Er werden namelijk enkel respondenten opgenomen met een alcohol- en/of 

drugverslaving.  Er werd binnen dit onderzoek geopteerd om geen kunstmatige scheiding te 

maken tussen beide verslavingsproblematieken gezien dan voorbij zou gegaan worden aan 

de vaststelling dat polidruggebruik eerder regel is dan uitzondering (Vanderplasschen, 

Colpaert, Lievens, & Broekaert, 2003).  

 

De drugsvrije therapeutische gemeenschap is wereldwijd één van de meest erkende en 

onderzochte behandelingsvorm voor verslavingsproblematieken (Broekaert, 2006; De Leon, 

2010). Bovendien onderzochten Vanderplasschen en anderen (2013) reeds uitgebreid deze 

behandelingsvorm vanuit een herstelgeoriënteerd perspectief. Hierbij situeren de 

therapeutische gemeenschappen zich veelal binnen een drugsvrije residentiële 

behandelingssetting waarbinnen een aanhoudende abstinentie vereist is (Malivert, Fatséas, 

Denis, Langlois, & Auriacombe, 2012). Vooreerst ligt, zoals reeds aangegeven, de nadruk 

binnen dit onderzoek echter op het persoonlijk herstel van personen met een verslaving, 

waarbinnen abstinentie geen noodzakelijke vereiste vormt. Daarnaast kan gesteld worden 

dat, hoewel er binnen de verslavingszorg reeds heel wat wetenschappelijke literatuur met 

betrekking tot de residentiële behandelingsvorm voorhanden is, publicaties over de 

ambulante setting gering zijn. Met dit masterproefonderzoek werd getracht tegemoet te 

komen aan dit hiaat binnen de literatuur en werden respondenten gerekruteerd binnen een 

ambulante behandelingssetting. Dit onderzoek richtte zich voor de steekproefselectie tot de 

ambulante dagcentra enerzijds en de informele ambulante begeleiding in de vorm van een 

zelfhulpgroep anderzijds. De ambulante dagcentra richten zich op een brede doelgroep van 

mensen met een drugproblematiek en hun naaste omgeving. Zij bieden onder andere 
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psychosociale, juridische en administratieve individuele of groepsondersteuning aan. 

Daarnaast zijn er eveneens privé-initiatieven die zich richten op de behandeling van alcohol- 

en drugproblemen (Vanden Boer, Bronselaer, & Kwekkeboom, 2008). 

 

Om respondenten te rekruteren werd in dit onderzoek contact opgenomen met verschillende 

voorzieningen die actief zijn binnen de ambulante drughulpverlening. Deze contactopname 

gebeurde telefonisch of via e-mail waarbij de opzet van het onderzoek uitgebreid werd 

toegelicht en gemotiveerd. Indien gewenst werd de opzet van het onderzoek nog eens in een 

persoonlijk gesprek besproken. Op die manier werd getracht verschillende respondenten te 

rekruteren via sleutelfiguren in het werkveld. Ondanks hier bij aanvang weinig respons op 

kwam, werden na enige tijd contacten gelegd met een aantal sleutelfiguren binnen het 

Ambulant Centrum De Kiem te Ronse. Zij waren bereid te helpen bij het rekruteren van de 

respondenten. Deze sleutelfiguren fungeerden binnen de voorziening als 

vertrouwenspersonen en beoefenden een ondersteunende en begeleidende rol in het direct 

contact met cliënten. Om verscheidenheid binnen de onderzoeksgroep te garanderen, werd 

beroep gedaan op de voorkennis van deze sleutelfiguren met betrekking tot de concrete 

situatie van potentiële respondenten. Respondenten die voldeden aan de inclusiecriteria en 

aldus in aanmerking kwamen voor het onderzoek, werden via deze sleutelfiguren 

geïnformeerd over het onderzoek. Zo werden zij vrijblijvend uitgenodigd om deel te nemen.  

 

Daarnaast heeft de onderzoeker een bijeenkomst, gericht op mensen met een 

alcoholproblematiek, bijgewoond. Deze bijeenkomst fungeerde als een vorm van informele 

zelfhulpgroep waarbij (ex-)alcoholverslaafden samenkwamen om over hun problematiek te 

praten. Door de onderzoeker werd de opzet van het onderzoek uit de doeken gedaan met 

als doel mogelijke respondenten te rekruteren. Leden van de zelfhulpgroep die bereid waren 

mee te werken aan het onderzoek lieten hun gegevens achter bij de onderzoeker.  

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kenmerken van de geselecteerde 

deelnemers. Om de anonimiteit van de respondenten te waarborgen, werd gebruik gemaakt 

van pseudoniemen.  
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2.2 KWALITATIEF ONDERZOEK 

Gezien de exploratieve aard van de onderzoeksvragen werd in dit onderzoek geopteerd voor 

een kwalitatieve onderzoeksopzet. Kwalitatieve onderzoekers bestuderen het fenomeen in 

hun natuurlijke omgeving en trachten te begrijpen hoe mensen rekenschap afleggen, actie 

ondernemen en hun dagdagelijkse situatie doorkomen (Neale et al., 2013). Kwalitatief 

onderzoek bestudeert aldus de aard van verschijnselen. Zo wordt de kwaliteit van 

verschijnselen, de context waarin ze voorkomen en de perspectieven van waaruit men 

ernaar kan kijken in rekening gebracht (Lucassen & Hartman, 2007). Ook in dit onderzoek 

rond persoonlijk herstel en sociaal kapitaal tijdens het herstelproces staat de beleving van de 

respondenten centraal en wordt vertrokken vanuit hun verhaal. Zij kunnen immers het best 

beschrijven hoe zij hun herstelproces ervaren.  

 

Kwalitatief onderzoek benadrukt een holistische benadering en bestudeert de sociale en 

structurele processen waarbinnen de betekenissen die mensen aan hun gedrag geven, 

worden gevormd en versterkt (Rhodes & Coomber, 2010). Daarnaast benadrukt kwalitatief 

onderzoek niet de theoretische basis van wat bestudeerd wordt alvorens het onderzoek start. 

Dit maakt dat tijdens het onderzoek de theorie nog aangepast en verfijnd kan worden. Het 

grote voordeel bij kwalitatief onderzoek is de grote flexibiliteit waarmee men aan onderzoek 

kan doen en waarbij de onderzoeker nog van richting kan wijzigen. Tevens maakt de rol van 
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de onderzoeker een belangrijk deel uit bij kwalitatief onderzoek gezien de contextspecifieke 

benadering (Everaert & van Peet, 2006).  

 

Neale, Allen en Coombes (2005) erkennen het belang van kwalitatief onderzoek in het kader 

van verslavingsproblematieken. Zij stellen dat kwalitatief verslavingsonderzoek zowel 

beschrijft welke sociale betekenis participanten toeschrijven aan hun druggebruik als de 

sociale processen die dergelijke betekenissen creëren en versterken. Kwalitatief onderzoek 

focust op het ontdekken van de details van de levenservaringen van mensen en op de 

bewustwording waarom druggebruik plaatsvindt en hoe het te begrijpen in verschillende 

contexten en onder verscheidene sociale groepen.  

2.3 ONDERZOEKSINSTRUMENT 

Dit onderzoek betreft een kwalitatieve verdieping naar het persoonlijk herstel en het sociaal 

herstelkapitaal van personen in herstel van een verslaving. Het kwalitatief interview is de 

meest voorkomende en één van de belangrijkste instrumenten voor kwalitatieve 

dataverzameling (Myers & Newman, 2007). Literatuur toont aan dat kwalitatieve interviews 

bijdragen tot een geheel van conceptuele en theoretische kennis die gebaseerd is op de 

levenservaringen van de geïnterviewde (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). Via individuele 

interviews kan men zicht krijgen op de visie, ervaringen, overtuigingen en motivaties van 

individuen over een specifiek onderwerp (Gill, Stewart, Treasure, & Chadwick, 2008). 

Semigestructureerde interviews laten de interviewer toe te verdiepen in de persoonlijke en 

sociale zaken van de geïnterviewde aan de hand van een reeks vooraf bepaalde open 

vragen. Daarnaast kunnen nog andere vragen uit het gesprek naar voor komen die toelaten 

het onderwerp en de betekenissen meer uit te diepen (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). 

Om deze redenen werd in dit onderzoek de voorkeur gegeven aan semigestructureerde 

diepte-interviews als onderzoeksinstrument.  

 

Op basis van de onderzoeksvragen werd een interviewleidraad opgesteld. Bij het opstellen 

van de vragen werd geopteerd voor een zo open mogelijke bevraging zodoende 

suggestiviteit te vermijden. Dit met als reden enerzijds te komen tot het authentieke verhaal 

van de respondenten en anderzijds de betrouwbaarheid van het onderzoek te 

maximaliseren. Daarnaast werd gedurende de kwalitatieve interviews voldoende ruimte 

gelaten om af te wijken van deze vragen zodat de respondenten hun beleving zo volledig 

mogelijk kenbaar konden maken. Het interview werd opgedeeld in drie thema’s. Een eerste 

thema bevroeg de persoonlijke situatie van de respondenten met betrekking tot het gebruik, 

de eigen ervaringen en het afgelegde hulpverleningstraject. Op deze manier kon een beeld 

gevormd worden van de verslavingsproblematiek van de respondenten en konden verdere 
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vragen hierop afgestemd worden. Het tweede thema peilde naar de visie op herstel en het 

eigen herstelproces. Hierbij werd onder andere gevraagd naar wat voor de respondenten 

belangrijke elementen van herstel zijn, wat herstel voor hen persoonlijk betekent, hoe zij een 

herval ervaren en hoe zij hun toekomstperspectief percipiëren. Tot slot werd hierbij in een 

laatste thema via een open bevraging ingegaan op belangrijke ondersteuningsbronnen of 

gemiste ondersteuning tijdens hun herstelproces waarbij vervolgens specifiek werd 

ingezoomd op het sociaal herstelkapitaal en hun perceptie hierop.  

2.4 ONDERZOEKSPROCEDURE 

De data werden verzameld aan de hand van elf kwalitatieve diepte-interviews met personen 

die zichzelf omschreven als zijnde in herstel van een alcohol- en/of 

drugverslavingsproblematiek. In overleg met de sleutelfiguren uit het werkveld werd beslist 

de interviews met de respondenten te laten doorgaan in het desbetreffende centrum. De 

respondenten die gerekruteerd werden via de informele zelfhulpgroep werden telefonisch 

gecontacteerd waarbij in onderlinge overeenkomst een gepast moment en mogelijke plaats 

om het interview te laten doorgaan, werd afgesproken. Bij het merendeel werd geopteerd het 

interview te laten doorgaan bij de persoon thuis.  

 

Bij aanvang van elk interview werd het doel van het onderzoek besproken. Het interview 

werd mits de toestemming van de respondent opgenomen. Respondenten werden over het 

onderzoek geïnformeerd aan de hand van een informed consent dat samen met de 

onderzoeker voorafgaand aan het interview overlopen werd, waarna het gelezen en 

ondertekend werd door zowel de respondent als de onderzoeker. Het gaf de onderzoeker 

tevens de toestemming de verkregen informatie op een vertrouwelijke en anonieme wijze te 

bewaren, te verwerken en te rapporteren. Het informed consent is terug te vinden in bijlage 1 

van deze masterproef. De duur van de interviews varieerde tussen 30 minuten en 1 uur en 

30 minuten. Bij het beëindigen van het interview gaf de onderzoeker de respondenten de 

kans aanvullingen of opmerkingen te geven en werd een kleine bedanking overhandigd. 

2.5 DATA-ANALYSE 

De data-analyse startte met het beluisteren, letterlijk uittypen en nalezen van de interviews. 

In dit onderzoek werd voor dit proces geopteerd om als onderzoeker vertrouwd te geraken 

met de materie en zo de betrouwbaarheid en transparantie van dit onderzoek te 

maximaliseren. In dit onderzoek werd gekozen voor een thematische analyse omdat deze 

het identificeren, analyseren en rapporteren van descriptieve en informatieve thema’s tot 

doel heeft die het geheel aan data samenvatten (Braun & Clarke, 2006; Howitt, 2010). De 

analyse van de gegevens gebeurde aan de hand van het softwarepakket NVivo10. Dit 
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pakket komt het onderzoek ten goede gezien NVivo toelaat het verwerkingsproces van data 

efficiënter en sneller te laten verlopen (Mortelmans & Van Looy, 2009). Via het hanteren van 

het softwarepakket en zijn ver doorgedreven analyse-instrumenten (Mortelmans & Van Looy, 

2009), werd in dit onderzoek getracht tegemoet te komen aan de wetenschappelijke 

integriteit en de transparantie van het onderzoek. Alvorens het starten met NVivo werden de 

interviews meermaals nagelezen derwijze relevante thema’s en subthema’s te selecteren. 

Vervolgens werd een boomstructuur opgesteld van deze thema’s en subthema’s als basis 

voor de verdere analyse van de data aan de hand van het softwarepakket NVivo10.  

 

Verder werd getracht de onderzoeksresultaten objectief weer te geven. De 

onderzoeksresultaten werden gestaafd aan de hand van citaten van de verschillende 

respondenten. Op deze manier werd getracht de verhalen van de respondenten zo goed 

mogelijk in beeld te brengen. Tevens werden de verschillende verhalen met elkaar in 

verband gebracht zodoende gelijkenissen en verschillen aan bod te laten komen met als 

uiteindelijke doel het beantwoorden van de onderzoeksvragen.  
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3. ONDERZOEKSRESULTATEN 

In wat volgt worden de onderzoeksresultaten beschreven aan de hand van de elf diepte-

interviews met de respondenten. Deze resultaten worden gestaafd door middel van citaten 

van deze respondenten. Vooreerst wordt dieper ingegaan op de perceptie op hun persoonlijk 

herstel. Vervolgens wordt een beeld geschetst van de rol van het sociaal kapitaal binnen hun 

herstel. Omwille van de anonimiteit van de respondenten worden ook hier de pseudoniemen 

– zoals aangegeven in het onderdeel methodologie – gehanteerd.   

3.1 DE PERCEPTIE OP PERSOONLIJK HERSTEL 

Alle respondenten uit het onderzoek omschrijven zichzelf overtuigend als zijnde ‘in herstel’. 

Doorheen hun verhalen blijkt echter wel dat het persoonlijk herstelproces dat zij doormaken 

individueel sterke verschillen vertoont. Daarenboven kan bevonden worden dat hun 

perceptie op dit persoonlijk herstel eveneens getuigt van veel variatie. Desalniettemin 

worden verschillende gemeenschappelijke thema’s door de respondenten aangehaald.   

3.1.1 HERSTEL, WAT IS DAT NU JUIST?  

3.1.1.1 HERSTEL ALS UITKOMST OF ALS PROCES? 

Twee respondenten zien herstel als een uitkomst en zijn er bovendien van overtuigd dat zij 

volledig kunnen herstellen. Terwijl de ene respondent aangeeft dat volledig herstel bereikt 

wordt na één jaar abstinentie, plaatst de andere hersteld zijn gelijk aan twee jaar abstinent 

zijn. Daartegenover ervaren negen respondenten hun herstel als een proces. Zij menen dat 

er een nood is aan blijvende aandacht en behoedzaamheid met betrekking tot hun gebruik. 

Voor de meesten blijft dit gebruik in hun hoofd rondmalen. Zij zijn zich bewust van het gevaar 

op een mogelijk herval en voor hen maakt dit deel uit van het herstelproces. Daarom is 

herstel volgens hen iets waar je aan dient te blijven werken tot het einde van je leven. Eén 

respondent omschrijft dit als een trechtertje dat continu open blijft, maar waarbij na geruime 

tijd het residu dat overblijft nog weinig met het gebruik zelf te maken heeft. De 

verslavingsproblematiek verdwijnt in de loop van de tijd meer naar de achtergrond.  

3.1.1.2 GEBRUIK BINNEN PERSOONLIJK HERSTEL? 

Tijdens de interviews met de respondenten werd gepeild of gebruik van een middel al dan 

niet een plaats kent binnen hun visie op herstel. Zes respondenten vereenzelvigen herstel 

met het volledig clean zijn. Bovendien menen twee van hen dat je eerst dient te stoppen met 

gebruiken alvorens je de rest van je leven op orde kunt krijgen.      
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 “Dus je moet eerst stoppen met drinken en hoe moeilijk dat ook lijkt, en dan kun je al 

 de rest aanpakken.” (Tom, man, 35 jaar) 

Daarnaast zien drie respondenten hun herstel als volledige abstinentie van wat zij als hun 

belangrijkste probleemgebruik ervaren. Hierbinnen heeft het gebruik van cannabis nog een 

plaats, mits ze hierover de controle hebben. Het blijkt voor deze respondenten heel moeilijk 

te zijn het gebruik van cannabis achterwege te laten gezien zij dit gebruik als iets positiefs 

ervaren.  

 “Cannabis, dat kan ik niet stoppen. Dat heb ik nog nooit gestopt en dat wil ik zelfs niet 

 stoppen. […] Ik zou gewoon willen dat ik mijn cannabis heb en dat het daar bij blijft. 

 En ook niet zo van: ik moet hier één hebben. Gewoon dat je ’s avonds één kunt 

 roken. Dat je niet meer moét roken voor dat je naar jouw werk gaat.” (Toon, man, 34 

 jaar)  

De overige twee respondenten laten binnen hun herstel gecontroleerd gebruik van het 

probleemmiddel toe. Het blijven gebruiken, mits de controle hierover, is voor hen een 

bewuste keuze. Zij spreken echter wel over een belangrijke inperking van hun gebruik. Eén 

van hen geeft aan dat het gebruik een bijzaak dient te worden. De andere omschrijft het als 

het loskomen van een dagelijkse gewoonte.   

Bij vijf respondenten maakt medicamenteuze ondersteuning momenteel deel uit van hun 

herstel. Voor vier respondenten betreft dit methadon, voor één respondent Antabuse. Allen 

ervaren ze deze medicatie als een belangrijk hulpmiddel binnen hun herstel om het gebruik 

van respectievelijk heroïne en alcohol in te perken of te stoppen en hierover controle te 

hebben. 

3.1.2 MOTIVATIE TOT INITIATIE HERSTEL 

De reden van de keuze van de respondenten om in behandeling te gaan varieert sterk. Bij 

het merendeel van de respondenten gaat het om een vrijwillige keuze, gevoed vanuit een 

intrinsieke motivatie. Zij geven dan ook uiteenlopende redenen weer, die vaak teruggevoerd 

kunnen worden tot het feit dat ze genoeg hebben van het gebruikersleven en de situatie als 

zodanig onhoudbaar ervaren dat zij het nodig achten af te stappen van het gebruik.   

 “Ja, en dan was het ook te veel aan het worden, het moest een keer gedaan zijn. 

 Altijd achter…, alle dagen achter dat gerief rijden, al die problemen, al je geld weg. 

 Alles gewoon… Het stak mij tegen.” (Henri, man, 31 jaar) 

Bij drie van de zeven respondenten die vrijwillig in behandeling gingen, ligt een specifieke 

gebeurtenis die aangrijpend is voor de respondent aan de grondslag om te stoppen met het 
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gebruik. Zo wordt bevonden dat deze gebeurtenis – zijnde een abortus, het gebruik van 

cocaïne of een emotionele aanvaring met iemand die nauw aan het hart ligt – een grote 

impact heeft op de respondent en een belangrijke invloed uitoefent op diens keuze om te 

stoppen met het gebruik.  

 “En doordat ik dan die abortus uitgevoerd heb, is er gelijk iets, heb ik de klik gehad in 

 mijn hoofd en heb ik gezegd van: kijk, ik wil niet meer zo onverantwoordelijk zijn naar 

 mezelf toe en zelf constant zitten drinken en zuipen. […] En dat was gelijk de laatste 

 druppel voor mij, van nu is het genoeg. En ik heb gezegd van na mijn abortus stop ik 

 met drinken.” (Sofie, vrouw, 38 jaar) 

Bij de overige vier respondenten is er geen sprake van vrijwilligheid, maar verplichting tot 

behandeling vanuit justitie. Desondanks vertonen ze ondertussen allemaal de wil om te 

stoppen met hun gebruik. Deze motivatie is gegroeid vanuit het besef dat zij hun leven 

anders moeten aanpakken of hun gebruik zwaar weegt op de nabije omgeving. Ook het 

financiële aspect wordt hierbij in overweging gebracht.  

 “Want thuis zitten en mijn moeder kan er niet meer tegen. Mijn moeder heeft mijn 

 vader verloren en ja… Mijn moeder vooral. […] Moest ik weer beginnen gebruiken, 

 dan zit ze direct in een put. Ik besef dat ook. Maar ja…” (Jens, man, 42 jaar) 

3.1.3 MOTIVATIE TOT LANGDURIG HERSTEL 

Alle respondenten geven aan minstens één herval meegemaakt te hebben. Ondanks dit 

herval, dat door hen als emotioneel zwaar ervaren wordt, zijn ze allen gemotiveerd niet 

opnieuw in hun oude gebruikerspatroon terecht te komen. Ze tonen zich bewust van de 

negatieve ervaringen door voormalig gebruik enerzijds en de positieve veranderingen die 

herstel met zich meebrengt anderzijds. Deze inzichten zijn voor hen een belangrijke bron van 

motivatie tot langdurig herstel. Zo geven acht respondenten aan dat hun herstelproces 

gepaard gaat met het zichzelf beter voelen. Dit wordt door de respondenten ruim ingevuld, 

echter haalt het merendeel een betere lichamelijkheid aan.  

 En bewust omdat ik niet wil, niet omdat ik niet mag, maar omdat ik niet wil. Het is echt 

 bewust: ik wil het niet meer. Ik wil niet meer terug naar weer uw lichaam zo aanvallen 

 […] Dat mag nooit meer terugkomen. […] Nu heb ik wel veel meer energie, dat is 

 helemaal veranderd.” (Stijn, man, 43 jaar) 

Tevens geven drie respondenten aan dat dit gevoel zich vertaalt in het kunnen functioneren 

en zich goed voelen zonder te moeten gebruiken. 
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 “Dat je u gewoon goed voelt zonder dat je dat pakt, zie je. Want je kan u dat niet 

 voorstellen… Als je pakt kan je u gewoon maar goed voelen en beginnen opkuisen 

 en al als je dat gerookt hebt. Eerst dat en dan pas ga je willen werken, ga je willen dat 

 doen, dat doen... Dus dat is mijn motivatie.” (Toon, man, 34 jaar) 

Door één respondente wordt sterk de nadruk gelegd op het feit dat ze niet op zichzelf gesteld 

was ten tijde van het onder invloed zijn.   

 “De manier hoe ik op speed en coke was, ik was echt een agressief, onaangenaam 

 persoon en ik had mij niet graag onder deze vorm. En dat heeft mij enorm geholpen 

 om te zeggen van nee, nee, nee!” (Sofie, vrouw, 38 jaar) 

Ook het financiële aspect wordt door de respondenten vaak opgegeven als belangrijke 

motivator tot blijvend herstel. Acht respondenten geven aan dat ze moeilijkheden ervoeren 

om hun druggebruik te bekostigen, gepaard gaande met grote financiële problemen en 

schulden. Bij vier van hen werd de familie hier de dupe van of kwamen deze moeilijkheden 

op hun schouders terecht. Het herstel blijkt aldus voor een financiële verademing te zorgen. 

Daarnaast geven zes respondenten aan dat hun confrontatie met justitie een belangrijke 

motivatie is tot het blijvend afstand houden van het gebruikersleven. 

Tot slot verklaren verschillende respondenten dat het verbeterd contact met de nabije 

omgeving hen motiveert tot langdurig herstel. Zes respondenten die ten tijde van hun gebruik 

een partner hadden, geven aan dat het gebruik zwaar doorweegt op deze relatie. Dit uitte 

zich vooral in ruzies, het ontstaan van een afstand tussen beiden en liegen tegen de partner. 

Daarnaast stellen drie van de vier respondenten met kinderen dat het herstel ertoe heeft 

geleid dat zij een meer aanwezige, betrokken ouderrol op zich hebben kunnen nemen. 

Verbeterde contacten met hun ouders en andere familieleden wordt tot slot eveneens als 

een belangrijke motivatie beschouwd. 

 “Mijn familierelaties zijn veel verbeterd, dat moet ik zeggen. Dat is een feit. Met mijn 

 ouders en ook met mijn grootouders. Dat is veel verbeterd. Vroeger had ik daar geen 

 contact meer mee.” (Jo, man, 35 jaar) 

3.1.4 BEVORDERENDE FACTOREN DOORHEEN PERSOONLIJK HERSTELPROCES 

Zeven respondenten halen het belang van het zelf willen stoppen met het gebruik als 

bevorderende factor binnen het herstelproces aan. Zij menen dat je pas kan stoppen met het 

gebruik wanneer de wil om te stoppen ook effectief aanwezig is en de gebruikers er klaar 

voor zijn om te stoppen. Wanneer deze klik gemaakt is, blijkt dit een houvast te bieden 

tijdens het herstelproces. Eén respondent vertaalt deze klik in een omslag in het denken, 
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waarbij ‘het zichzelf verbieden te gebruiken’ dient om te slaan naar ‘het zichzelf gelukkig 

prijzen niet meer te gebruiken’. Enkele respondenten verklaren dat, ondanks de al dan niet 

verkregen steun vanuit de omgeving, zij het herstel toch ervaren als een tocht die ze 

zelfstandig moeten ondernemen, waardoor zij er nogmaals op wijzen dat wilskracht 

uitermate belangrijk is.  

Herstel dient volgens de respondenten gepaard te gaan met een aantal veranderingen in de 

persoon zelf. Zo wordt door vijf respondenten de betekenisvolle lichamelijke en geestelijke 

veranderingen aangehaald. Zij ervoeren een nood aan rust voor hun lichaam en geest. Het 

stoppen met gebruik maakt dat ze zich beter voelen en hun lichaam beter reageert. Ook 

wordt een heldere geest en een bewuster leven vermeld.  Het verleden een plaats geven 

wordt door enkelen evenzeer als essentieel bevonden.  

Daarnaast omschrijft de meerderheid van de respondenten het belang een betekenisvol 

leven te kunnen leiden. Het herstel heeft hun leven drastisch veranderd. Enkelen 

omschrijven dit als een ‘normaler leven’. Dit wordt door de verscheiden respondenten 

verschillend ingevuld gaande van een meer gestructureerd leven tot het gelukkig zijn met 

kleine dingen. 

Vijf respondenten halen het belang aan tijdens hun herstel afstand te nemen van het 

gebruikersmilieu. De meerderheid van de respondenten benoemen hun gebruikersvrienden 

namelijk niet als echte vrienden.  

 “Dat waren juist nog junkies die geen echte vrienden zijn eigenlijk, die u alleen van 

 doen hebben als ge iets bij u hebt, dan kennen ze u, maar als ge niets hebt… Daar 

 heb ik al afstand van gepakt nu.” (Jens, man, 42 jaar) 

Ook een wijziging binnen hun functioneren achten de meeste respondenten als bevorderend 

binnen hun herstel. Zo geven zes respondenten aan dat betrokkenheid bij het gezin of het 

stichten van een gezin een essentiële plaats kent binnen hun herstelproces.  

 “Mijn relatie, dat is het meest tastbare hersteld zijnde, dat mijn relatie weer goed is. 

 Dat ik een heel goede relatie ook heb met mijn kinderen.” (Stijn, man, 43 jaar)  

 “Nee, gewoon dat ik gelukkig ben en dat ik een gezin kan stichten. Dat zal wel één 

 van mijn belangrijkste doelen zijn.” (Steve, man, 33 jaar) 

Het blijven behouden of het vinden van een job wordt bij zes respondenten als een cruciale 

factor binnen hun herstel bevonden. Daarnaast geven twee respondenten aan dat zij het van 

belang vinden hun vrije tijd zinvol in te vullen. Tot slot zien acht respondenten het oplossen 

van hun financiële problemen als een belangrijk aspect van hun herstel. Het afbetalen van 
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schulden of het voorkomen van nieuwe financiële problemen achten zij als één van hun 

voornaamste doelstellingen binnen hun herstelproces.  

 “Het financiële aspect, dat is heel belangrijk voor mij. Als je dat niet kunt 

 bovenkomen, dan denk ik dat je er blijft in draaien, zo simpel is dat.” (Jo, man, 35 

 jaar)  

3.1.5 BELEMMERENDE FACTOREN DOORHEEN PERSOONLIJK HERSTELPROCES 

De respondenten haalden tevens enkele belemmerende factoren op hun herstelproces aan. 

Een eerste veelvuldig besproken moeilijkheid tijdens het herstel is de hunkering en drang 

naar het middel. Sommigen beschrijven dit als een constante tweestrijd: enerzijds zijn ze er 

zich van bewust dat dit niet goed voor hen is en willen ze dit niet, anderzijds is de drang 

soms heel groot. Enkelen beschrijven deze drang als een blijvend gemis naar het middel. 

Hierbij aansluitend vormt de beschikbaarheid van het middel en de daarmee gepaard 

gaande verleiding bij de respondenten een tweede belemmerende factor. Verscheidene 

respondenten halen aan dat het veel karakter vergt om ‘neen’ te kunnen zeggen tegen het 

middel. Voor sommigen bleek de moeilijkheid af te nemen naarmate het herstelproces 

vorderde. Voor anderen blijft dit een continue beproeving, waarbij ze nog dagelijks een 

gevecht voeren. Zij verklaren dan ook bepaalde plaatsen bewust te vermijden om verleiding 

uit de weg te gaan. 

 “De drang is er. Je komt iemand tegen en voilà, het is van dat. Snap je, dat is… Voor 

 iedere keer nee te moeten zeggen, dat is niet gemakkelijk. Maar dat vermindert in de 

 tijd.” (Jo, man, 35 jaar) 

De vier respondenten die te kampen hadden met een alcoholproblematiek hebben het allen 

moeilijk met de sociaal aanvaarde status van alcohol en de maatschappij die dit in de hand 

werkt. Dit wordt enerzijds als belemmerend binnen het herstel ervaren aangezien deze 

aanvaardbaarheid gepaard gaat met een overvloedige aanwezigheid van alcohol binnen 

verschillende contexten wat het risico op herval volgens de respondenten doet toenemen.  

 “Zo maatschappelijk, sociaal aanvaardbaar. Alcohol is één van de zwaarste en 

 moeilijkste verslaving. Heroïne, oe! Maar alcohol is even zwaar om er van te 

 stoppen. Want het is ook de harddrugs en dat is allemaal acceptabel.” (Sofie, vrouw, 

 38 jaar) 

Anderzijds wijzen de respondenten op de sterke inburgering van alcohol in onze 

maatschappij. Eén respondent omschrijft dit als een indoctrinatie vanuit de maatschappij. Ze 

zijn er allen van overtuigd dat een maatschappelijke bewustwording omtrent de gevaren van 
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alcohol op zijn plaats zou zijn. Het promoten van alcohol via reclame, de aanwezigheid ervan 

in televisieprogramma’s en dergelijke kan volgens hen niet door de beugel.  

 “En daar vind ik toch wel dat er een beetje een rol in de maatschappij ligt om toch 

 eens mensen bewuster te maken voor de gevaren van alcohol. […] Ik denk dat de 

 maatschappij wat moet veranderen. Eigenlijk reclame voor alcohol, eigenlijk zou dat 

 niet mogen… Maar ja, er is geld mee te verdienen hé.” (Veronique, vrouw, 50 jaar) 

3.2 DE ROL VAN HET SOCIAAL HERSTELKAPITAAL 

Naast het persoonlijk herstelproces werd in het interview eveneens gepeild naar de rol van 

het sociaal herstelkapitaal. In wat volgt wordt vooreerst de steun vanuit het sociaal netwerk 

die de respondenten al dan niet ervaren besproken. Tot slot wordt ingegaan op de nood aan 

ondersteuning vanuit het sociaal netwerk. 

3.2.1 DE PERCEPTIE OP SOCIAAL HERSTELKAPITAAL 

Bij de respondenten is een grote diversiteit in het al dan niet aanwezige sociaal 

herstelkapitaal te bemerken. Tabel 3 geeft de belangrijkste ondersteunende leden van het 

sociaal netwerk van de respondenten weer.  

 

3.2.1.1 FAMILIALE ONDERSTEUNING 

Vijf respondenten geven aan dat zij zich onvoldoende ondersteund voelen door familie. Drie 

van hen verklaren dat zij omwille van hun gebruik een stroef contact hebben met hen en zich 
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verstoten voelen. De overige twee respondenten worden wel omringd door familie, maar 

voelen hierbij een gemis aan emotionele steun en begrip.  

 “Ik vind dat ze wat meer… Hoe moet ik dat zeggen? Wat meer steunen, wat meer… 

 Buiten vandaag moet je eens kuisen of moet je dit eens doen of moet je het gras 

 afrijden of dat doen of dat doen. Niet zo een dingen, maar je steunen op een andere 

 manier. Je emotioneel steunen, dat dan meer.” (Thibault, man, 28 jaar) 

Daartegenover geven de overige zes respondenten aan tevreden te zijn over hun familiale 

ondersteuning. Zij hebben het gevoel bij hun familie terecht te kunnen en ervaren een 

constante familiale ondersteuning. Dit vertaalt zich hoofdzakelijk in emotionele steun: ze 

worden emotioneel opgevangen, kunnen met hen over hun herstel praten, hun familie staat 

achter hen… Het krijgen van waardering en complimenten wordt als sterk ondersteunend 

ervaren. Daarnaast ondervinden ze ook financiële en praktische ondersteuning. Twee 

respondenten halen aan dat ze hun familie tijdens hun herstel teruggevonden hebben. Waar 

ze tijdens hun gebruik gezien werden als de vreemde eend in de bijt, hebben ze de steun en 

het respect van de familie teruggevonden door hun eigen leven terug in handen te nemen.  

3.2.1.2 ONDERSTEUNING VAN VRIENDEN 

Zes respondenten geven aan steun te hebben gemist van vrienden. Over het algemeen 

bestaat hun vriendenkring uit één of twee goede vrienden naast de vele gebruikersvrienden. 

De goede vrienden die ze hebben, bieden hen steun, echter blijkt dit vaak niet voldoende. 

Daarnaast worden de gebruikersvrienden ervaren als slechte vrienden die niet te vertrouwen 

zijn. Drie van deze zes respondenten geven aan door hun gebruik veel vrienden te hebben 

verloren, maar trachten geleidelijk aan hun vriendenkring terug op te bouwen.  

De overige respondenten geven aan een ondersteunende vriendenkring te hebben en geen 

steun van vrienden te hebben gemist. Drie respondenten – allen met een 

alcoholproblematiek – geven aan mensen uit hun omgeving te hebben aangezet om ook te 

minderen of te stoppen met het drinken van alcohol. Dit ervaren zij als zeer ondersteunend, 

enerzijds doordat ze het gevoel hebben dat hun omgeving rekening houdt met hen, 

anderzijds vanuit het gevoel anderen te helpen en hun bewust te maken van de gevaren van 

alcohol.  

3.2.1.3 STEUN VAN LEDEN ZELFHULPGROEP EN VERTROUWENSPERSOON BINNEN DE 

AMBULANTE BEGELEIDING 

Door alle respondenten wordt óf de informele steun door lotgenoten via de zelfhulpgroep óf 

de professionele steun van een vertrouwenspersoon tijdens de ambulante begeleiding als 

uiterst waardevol ervaren. Verschillende respondenten ervaren deze steun tijdens hun 
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herstel zelfs als de belangrijkste vorm van sociale ondersteuning aangezien zij bij hen de 

steun en begrip vinden die ze veelal bij familieleden of vrienden missen. Bij de drie 

respondenten uit de zelfhulpgroep blijkt het horen van verhalen van lotgenoten die hetzelfde 

ervaren een positieve boost te geven. Daarnaast geven ook de acht respondenten die in de 

Kiem in behandeling zijn, het belang van de steun door hun vertrouwenspersoon als 

professionele deskundige tijdens de behandeling aan. Tijdens een gesprek met deze 

persoon kunnen zij hun verhaal kwijt en hebben zij ook daadwerkelijk het gevoel gehoord en 

begrepen te worden. Hun kennis van en ervaring met de verslavingsproblematiek wordt als 

ondersteunend ervaren.  

 “En hier helpen ze mij enorm. Soms hou ik alles in en het is pas als ik hier ben dat het 

 in uiting komt. Soms hunker ik al van de vrijdag om de maandag naar hier te komen 

 dus…” (Sofie, vrouw, 38 jaar) 

3.2.2 DE NOOD AAN SOCIAAL HERSTELKAPITAAL 

Alle respondenten geven een duidelijke nood aan ondersteuning vanuit het sociaal netwerk 

aan. Deze nood vertaalt zich voornamelijk in een nood aan emotionele steun en begrip. De 

respondenten vinden het belangrijk te kunnen praten over hun ervaringen en hun hart te 

kunnen luchten. Alsook geven de respondenten aan dat de opdracht en daarbij behorende 

last minder zwaar is als je hulp van anderen krijgt. Er wordt bevonden dat steun krijgen 

zelfvertrouwen geeft om toch het pad te bewandelen dat men voor ogen heeft. Daarnaast 

wordt door de respondenten aangehaald dat je met het krijgen van hulp veel kunt bereiken. 

Ook praktische of financiële steun vanuit de omgeving wordt door verscheidene 

respondenten als uiterst waardevol beschouwd.  

 “Als je geen steun krijgt, ik denk dat je je dan vlug misbegrepen voelt en dat je dan de 

 kans hebt dat je teleurgesteld geraakt en dat je dan terug zou hervallen.” (Stijn, man, 

 43 jaar)  

Drie respondenten verklaren dat de nood aan steun vanuit de omgeving doorheen de 

volledige herstelperiode continu aanwezig is. De overige respondenten geven aan de nood 

vooral ervaren te hebben aan het begin van hun herstelproces, aangezien zij dit percipiëren 

als de moeilijkste periode. Veelal heeft dit ‘begin’ betrekking op het trachten stopzetten van 

het gebruik. Het wordt dan als noodzakelijk geacht een duwtje in de rug te krijgen, derwijze 

in de juiste richting te blijven evolueren of tegengehouden te worden wanneer men terug 

naar het middel grijpt. In het begin blijkt er namelijk een sterke drang naar het middel te zijn 

en is er steun nodig om telkens ‘neen’ te kunnen zeggen tegen het middel. Hoewel velen van 
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hen aangeven dat de nood aan steun afneemt naarmate het herstelproces vordert, blijven zij 

de steun als aangenaam, motiverend en belangrijk beschouwen. 

3.2.3 DE PERCEPTIE OP EIGEN PLEK BINNEN SOCIAAL NETWERK 

Bij allen, met uitzondering van één respondent, wordt een positieve perceptie op hun plaats 

binnen het sociaal netwerk bevonden. Zij hebben het gevoel een plek verworven te hebben 

binnen hun sociaal netwerk en erbij te mogen horen. Sommigen omschrijven dit als het 

gevoel ‘nuttig te zijn’, anderen omschrijven dit als ‘opbouwend’. Diezelfde tien respondenten 

geven ook een positief vertrouwen aan. In veel gevallen blijkt het vertrouwen in hen zoek 

geweest te zijn omwille van hun gebruik, echter hebben ze dit vertrouwen doorheen hun 

herstel kunnen terugwinnen. Twee van hen geven aan dat zij vertrouwd worden tot op 

bepaalde hoogte, toch ondervinden zij nog enig wantrouwen wat betreft het gebruik.  

 “Tho, ze vertrouwen mij wel ze. Maar niet op het gebied van drugs, daarbij 

 vertrouwen ze mij niet. Al de rest wel. Je mag mij geld geven, je mag alles doen, dat 

 komt goed. Maar op het gebied van drugs gaan ze wel denken: hij heeft het vroeger 

 gedaan, het zou kunnen dat…” (Thibault, man, 28 jaar) 

3.2.4 GEVOELENS TEN AANZIEN VAN HET SOCIAAL NETWERK 

De respondenten blijken vooral schaamte en schuld te ervaren ten opzichte van anderen. 

Zeven respondenten geven aan beschaamd te zijn over hun gebruik en wat er aan 

vasthangt. Velen onder hen halen aan vooral in het verleden het gevoel van schaamte te 

ervaren. Zij blijken hun gebruik een plaats te hebben gegeven en zijn fier op wat ze 

ondertussen bereikt hebben. Twee onder hen geven aan vooral schaamte te voelen bij 

herval, gezien zij het als een faalervaring beschouwen wederom hulp te moeten vragen. 

Daarnaast geven vier respondenten aan een sterk schuldgevoel te ervaren. Ook hierbij 

achten ze het belangrijk met dit gevoel te leren leven en het een plaats te geven.  

 “In het begin dat ik gestopt ben, heb ik mij daar schuldig om gevoeld, nu voel ik mij 

 niet meer schuldig omdat je er toch niets aan kunt veranderen. Vanaf dat ik gestopt 

 ben, ben ik begonnen met iets nieuws. En nu moet ik daar aan werken. Niet meer 

 piekeren over 10 jaar, 5 jaar geleden, dat helpt toch niet! Je kunt er niets meer aan 

 doen! Je kunt dat niet meer veranderen, je kunt dat niet uitgommen.” (Stijn, man, 43 

 jaar)  
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4. DISCUSSIE 

Dit onderzoek stelt voorop de personen zelf aan het woord te laten om de perspectieven en 

ervaringen op hun persoonlijk herstelproces mee in het onderzoek op te nemen. Daarnaast 

wordt eveneens gefocust op hoe zij hun sociaal herstelkapitaal percipiëren. In wat volgt 

wordt dieper ingegaan op de belangrijkste onderzoeksbevindingen waarbij de link gelegd 

wordt met bevindingen uit de literatuur. Vervolgens worden de beperkingen van het 

onderzoek aangehaald. Afsluitend worden aanbevelingen voor de praktijk en het beleid en 

voor verder onderzoek aangereikt.   

4.1 BESPREKING VAN DE ONDERZOEKSRESULTATEN  

4.1.1 DE WIL TOT HERSTEL 

Opmerkelijk is dat wanneer bij de respondenten gepeild werd naar hun persoonlijk herstel, zij 

onvermijdelijk de link legden met hun gebruik, of beter, afwezigheid van of verminderd 

gebruik. Alle respondenten uit het onderzoek hebben een interne wil om hun gebruik in te 

perken of te stoppen. Bij het merendeel werd het starten van een behandeling dan ook 

benoemd als vrijwillige keuze (White, 2007). Hun grootste intrinsieke motivatie hierbij is het 

genoeg hebben van het gebruiksleven en het ervaren van een onhoudbare situatie (Laudet, 

2011; Laudet, Becker, & White, 2009). Wanneer we dit laatste kritisch bekijken, kan de vraag 

gesteld worden of de keuze dan wel degelijk vrijwillig was aangezien zij hun situatie ervaren 

als onhoudbaar. Hierdoor kan die vrije keuze mogelijks ook vertaald worden als een pure 

noodzaak tot behandeling. Uit voorliggend onderzoek wordt duidelijk dat herval inherent deel 

uitmaakt van het herstelproces (Best, 2012; van den Brink, 2005). De zware emotionele 

periode waarmee het herval zich volgens hen kenmerkte, zorgde voor een hernieuwde 

motivatie en wil tot langdurig herstel. Tot slot wordt ook het ervaren van enorme lichamelijke, 

psychische, sociale en economische gevolgen (Laudet et al., 2009; van der Stel, 2012b) 

gezien als een belangrijke motivator. Zij willen niet langer geconfronteerd worden met de 

moeilijkheden die zij tijdens hun gebruik ervoeren (Laudet, 2011). De positieve 

veranderingen als gevolg van het stoppen of minderen met gebruik worden door de 

respondenten dan ook als sterk motiverend voor een langdurig herstel bevonden.  

4.1.2 HERSTEL IS MEER DAN ENKEL STOPPEN MET GEBRUIK 

Als belangrijke bevorderende factor binnen herstel wijzen de respondenten in eerste 

instantie op het belang van de intrinsieke wil om te stoppen met gebruik (White, 2007). Deze 

wordt door hen ervaren als een houvast. Het herstel van een verslaving gaat voor hen echter 

verder dan alleen het gebruik (Laudet, 2008; Sowers, 2012; White, 2007). Zo wijzen de 
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respondenten op belangrijke persoonlijke veranderingen, zoals een gezond lichaam, een 

heldere geest en een bewustere manier van leven. Daarnaast blijkt herstel ook bij te dragen 

tot een betekenisvol leven, door de respondenten voornamelijk omschreven als een 

‘normaler leven’ (Best & Lubman, 2012; Laudet, 2007; Laudet & White, 2008; White, 2009). 

In dit onderzoek wordt werkgelegenheid en een zinvolle vrijetijdsbesteding als een cruciale 

factor binnen herstel bevonden (Best, 2012; Hibbert & Best, 2011). Daarnaast draagt herstel 

volgens voorliggend onderzoek bij tot meer financiële mogelijkheden gezien geen geld meer 

uitgegeven dient te worden aan het bekomen van middelen. Het afbetalen van schulden of 

het voorkomen van financiële problemen worden hierbij door de respondenten als 

belangrijke doelstelling binnen het herstelproces naar voor geschoven. 

 

Vervolgens draagt het (her)opnemen van een betrokken ouderrol en een aanwezige 

partnerrol volgens de respondenten bij tot een langdurig herstel. Dit duidt op het belang van 

het heropnemen van sociale rollen (Hibbert & Best, 2011). Daarnaast blijkt een verbeterd 

contact met de nabije omgeving volgens dit onderzoek een bevorderende factor binnen het 

herstelproces. Tot slot wordt het afstand nemen van het gebruikersmilieu en aldus breken 

met oude gebruikersvrienden bovendien eveneens als doorslaggevend gezien binnen het 

herstel (Best, 2012).  

 

Naast deze beschermende factoren, wijzen de respondenten ook op een aantal 

belemmeringen binnen hun herstelproces. Vooreerst wordt de hunkering en drang naar het 

middel beschouwd als belemmerend. Daarnaast blijkt in dit onderzoek, evenals aangehaald 

in literatuur door onder andere Sommer en collega’s (2013), de beschikbaarheid van het 

middel een belangrijke belemmerende factor. Voor sommigen blijkt deze barrière af te 

nemen doorheen het herstelproces, voor anderen blijft het een continue beproeving ‘neen’ te 

moeten zeggen, waardoor bepaalde plaatsen vermeden worden. In onderzoek van Sommer 

en collega’s worden tevens een laag zelfbeeld en het terug opnemen van het dagelijks leven 

als belangrijke struikelblokken aangehaald. Opmerkelijk is dat deze factoren binnen 

voorliggend onderzoek niet vermeld werden door de respondenten. Met betrekking tot het 

struikelblok rond het terug opnemen van het dagelijks leven zou een mogelijke verklaring de 

behandelingssetting van de onderzoekspersonen kunnen zijn. Allen worden immers 

ambulant behandeld wat maakt dat deze respondenten niet (volledig) uit hun dagelijks leven 

onttrokken worden.  

 

Daarnaast wordt door alle respondenten met een alcoholproblematiek binnen dit onderzoek 

(n=4) de sociaal aanvaarde status van alcohol binnen onze maatschappij als belemmering 

binnen hun herstel aangehaald, aangezien dit gepaard gaat met een overvloedige 
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aanwezigheid van alcohol binnen verschillende contexten. Dit wordt door de respondenten 

beschouwd als een toenemend risico op herval gezien zij telkens ‘in verleiding’ worden 

gebracht. Evenzeer zijn zij ervan overtuigd, overeenkomstig met voorgaand onderzoek van 

Anderson en Baumberg (2006), dat maatschappelijke bewustwording omtrent de gevaren 

van alcohol noodzakelijk is en het promoten van alcohol een halt toegeroepen dient te 

worden. 

4.1.3 HERSTEL, EEN PERSOONLIJK EN CHRONISCH PROCES 

Binnen dit onderzoek is er weinig sprake van een eenduidige invulling (White, 2007) gezien 

de verschillen tussen de individuen die opgemerkt kunnen worden inzake het persoonlijk 

herstel en de perceptie van de respondenten hierop. De resultaten tonen aldus dat het 

persoonlijk herstel begrepen dient te worden als een individueel veranderingsproces binnen 

een specifieke sociale context (van der Stel, 2012a). Ook voorgaand onderzoek legt de 

nadruk op de subjectieve beleving van het herstelproces (Best, 2012; Sommer et al., 2013; 

White, 2007). Het afstemmen van het aanbod van de drughulpverlening aan de individuele 

noden van de cliënten is dan ook noodzakelijk binnen deze persoonlijke herstelbenadering 

(Slade, 2010).  

 

Ondanks dat herstel gezien wordt als een individueel proces, zijn er toch 

gemeenschappelijkheden doorheen de resultaten terug te vinden. Zo blijkt dat de 

respondenten het belangrijk vinden herstel vooral te zien als een proces, eerder dan een 

uitkomst. Deze benadering wordt in de wetenschappelijke literatuur door onder andere Best 

en Lubman (2012) en Laudet (2007) aangevoerd. De respondenten achten een blijvende 

aandacht en behoedzaamheid met betrekking tot het gebruik nodig, aangezien herstel wordt 

benaderd als een proces met risico op herval (Best, 2012). Herstel is volgens hen iets waar 

je tot het einde van je leven aan dient te blijven werken. Hiermee wordt de chroniciteit van 

hun verslaving bevestigd (van den Brink, 2005). Een langdurige inspanning blijkt een 

noodzaak indien men aanhoudend herstel wil bereiken (White, 2007). We dienen ons er 

echter van bewust te zijn dat ondanks deze inspanning, men nooit ‘veilig’ is voor herval 

(Best, 2012) en dit geen garantie tot slagen met zich meebrengt.  

 

Verscheidene respondenten ervaren herstel als het gecontroleerd gebruiken en stabilisatie 

van het probleem enerzijds, of abstinentie van het belangrijkste probleemgebruik anderzijds. 

Hiermee kunnen zij gekaderd worden binnen de veranderende visie op verslaving als een 

chronisch hersenziekte waarbij de focus op het klinisch herstel – met abstinentie als vereiste 

– verlegd werd naar het persoonlijk herstel (Laudet & White, 2010; van den Brink, 2005). Bij 

de meerderheid van de respondenten blijkt herstel echter gelijk te staan aan het volledig 
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abstinent zijn van alle verslavende middelen. Dit staat haaks op de hierboven aangehaalde 

veranderende visie. Bij hen blijkt het persoonlijk herstel aldus samen te vallen met het 

klinisch herstel en wordt abstinentie gezien als dé oplossing tot een verbeterd functioneren 

op verschillende levensgebieden (Laudet, 2007, 2011). Het gegeven dat herstel lange tijd 

gezien werd als abstinentie waarbij de nadruk lag op het klinische aspect kan hiervoor een 

mogelijke verklaring bieden (Sowers, 2012). Deze gedachtegang kan immers nog voor een 

deel ingebakken zitten in onze maatschappij en onze visie op herstel waardoor herstel door 

sommigen nog steeds gelijkgesteld wordt aan abstinentie.  

 

Enkele respondenten uit de onderzoeksgroep halen methadongebruik aan als 

ondersteunend tijdens hun herstelproces, gezien het hen helpt hun heroïnegebruik onder 

controle te houden. Deze bevinding wordt bevestigd binnen onderzoek van  De Maeyer en 

collega’s (2011) aangezien zij stellen dat methadon helpt om ‘normaal’ te functioneren en 

psychische problemen en verslaving aan opiaten aanpakt. Anderzijds halen De Maeyer en 

collega’s stigmatisering, discriminatie en afhankelijkheid aan als negatieve gevolgen van een 

methadonbehandeling. Deze negatieve gevolgen worden door de respondenten uit 

voorliggend onderzoek niet aangehaald. Doch dient rekening gehouden worden met deze 

negatieve aspecten en mag niet gesteld worden dat een methadonbehandeling voor 

iedereen de gewenste weg naar herstel inhoudt. Wanneer vertrokken wordt vanuit een 

persoonlijke herstelbenadering, dienen de persoonlijke doelstellingen en wensen van de 

cliënten aan de basis te liggen van hun hulpverleningstraject (Slade, 2010).  

4.1.4 EEN DIVERS SOCIAAL HERSTELKAPITAAL 

Binnen voorliggend onderzoek is een grote diversiteit terug te vinden met betrekking tot het 

sociaal herstelkapitaal van de respondenten. Ook Skogens en von Greiff (2014) wijzen op 

het verschil in betekenis dat mensen toeschrijven aan hun herstelkapitaal. De belangrijkste 

ondersteunende leden van het sociaal netwerk van de respondenten kunnen onderverdeeld 

worden in drie groepen, namelijk familiale ondersteuning, ondersteuning van vrienden en 

steun van leden uit de zelfhulpgroep of steun van de vertrouwenspersoon binnen de 

ambulante begeleiding. Dit ligt in het verlengde van wat in voorgaand onderzoek naar herstel 

bevonden wordt waarbij tevens naar deze ondersteuningsgroepen wordt verwezen (Pernice-

Duca, 2010). Het valt wel op te merken dat niet elke respondent evenveel steun lijkt te 

vinden bij deze groepen. 

 

Uit de resultaten blijkt namelijk dat enkele respondenten onvoldoende familiale 

ondersteuning ervaren omwille van een stroef contact met familie of een gemis aan 

emotionele steun en begrip van hen. Andere respondenten uit het onderzoek geven echter 
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aan wel tevreden te zijn over familiale ondersteuning. Zij ervaren niet alleen emotionele, 

maar ook praktische steun (Best, 2012). Daarnaast beschouwen zij ook waardering en het 

krijgen van complimenten enerzijds, en terugkerende steun en respect van de familie 

doorheen het herstelproces anderzijds als bemoedigend en positief voor het sociaal 

herstelkapitaal (White & Cloud, 2008). Dit is cruciaal binnen het persoonlijk herstel gezien 

onderzoek toont dat het zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen door familie bijdraagt tot 

de eigenwaarde (Williams & Mfoafo-M’Carthy, 2006).  

 

De meerderheid van de respondenten uit dit masterproefonderzoek geven aan steun van 

vrienden te missen, desondanks in de literatuur het hebben van vrienden als een belangrijk 

component van het sociaal herstelkapitaal wordt bevonden (Best, 2012; Pernice-Duca, 

2010). Hun vriendenkring bestaat uit één of twee goede vrienden die ondersteunend zijn 

binnen hun herstel, doch wordt dit als onvoldoende ervaren. Daarnaast achten de 

respondenten het belangrijk te breken met oude gebruikersvrienden gezien deze door hen 

omschreven worden als onbetrouwbare, slechte vrienden. Het belang hiervan wordt 

bevestigd in onderzoek van Best (2012). Hij heeft namelijk aan dat binnen een beginfase van 

het herstelproces het hebben van een sociaal netwerk bestaande uit actieve gebruikers 

gepaard gaat met een groot risico op herval desondanks het volgen van een goede 

behandeling of een sterke aanwezige wil tot langdurig herstel bij het individu. En hoewel 

enkele respondenten heel wat vrienden hebben verloren omwille van hun gebruik, 

beschouwen zij het opnieuw vriendschappen aangaan als onderdeel van hun herstelproces.  

 

De informele steun door lotgenoten via de zelfhulpgroep of professionele begeleiding binnen 

de ambulante behandelingsetting wordt door alle respondenten van onschatbare waarde 

ervaren, en wordt in het bijzonder door enkele als primaire ondersteuningsbron bevonden. 

Dit is tegenstrijdig met bevindingen uit wetenschappelijke literatuur waarbij hoofdzakelijk de 

steun van familie als primaire sociale ondersteuning wordt aangeduid (Best et al., 2005; 

Pernice-Duca, 2010). Een ondersteunend netwerk bestaande uit lotgenoten in herstel draagt 

bij tot een langdurig herstel en voorziet in gemeenschappelijke waarden die als ondersteund 

ervaren worden (Best, 2012; Best et al., 2012; Putnam, 2000). Daarnaast wordt ook de steun 

vanuit een vertrouwenspersoon tijdens de ambulante behandeling als waardevol 

aanschouwd doordat dit voorziet in het gevoel gehoord en begrepen te worden door een 

deskundige met kennis en ervaring binnen de verslavingszorg.  

4.1.5 SOCIAAL HERSTELKAPITAAL IS NOODZAKELIJK 

Alle respondenten melden binnen hun herstelproces een nood aan sociale ondersteuning, 

wat zich hoofdzakelijk vertaalt in een nood aan emotionele ondersteuning en begrip. Ook 
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praktisch ondersteuning – waaronder financiële steun – wordt als waardevol aangegeven. 

Deze bevindingen liggen in de verwachting van wat al eerder beschreven is door onder 

andere Best (2012) en Putnam (2000) aangezien zij stellen dat herstel niet kan plaatsvinden 

in isolatie. De respondenten geven aan dat sociale ondersteuning bijdraagt tot het vergroten 

van zelfvertrouwen en bovendien het herstelproces faciliteert.   

 

Dit onderzoek duidt op het verschil in betekenis van het sociaal herstelkapitaal naargelang 

de fase van het herstelproces waarin individuen zich bevinden (Skogens & von Greiff, 2014). 

Door sommige respondenten wordt een nood aan sociaal herstelkapitaal doorheen het 

volledige herstelproces gerapporteerd (Best et al., 2008). Echter, een meerderheid van de 

respondenten ervoer hoofdzakelijk de nood aan sociale ondersteuning bij het begin van het 

herstelproces, wat het trachten stoppen met gebruik inhield. Zo ook duidt wetenschappelijke 

literatuur op het belang van sociaal herstelkapitaal bij het beëindigen van een 

middelenverslaving (Gogineni et al., 2001; Moos, 2011). De duidelijke nood aan 

ondersteuning tijdens de beginperiode van het herstel kan verklaard worden doordat deze 

periode zich kenmerkt door een sterke drang naar het middel, en aldus als de moeilijkste 

fase ervaren wordt. Sociaal herstelkapitaal blijkt daarom noodzakelijk om herval gedurende 

deze beginperiode te voorkomen om zo een aanhoudend herstel te kunnen bereiken (Best et 

al., 2008; CSAT, 2009). 

4.1.6 BELONGING, SCHAAMTE EN SCHULD  

Alle respondenten – met uitzondering van één – beschouwen hun plaats binnen hun sociaal 

netwerk als positief waarbij zij ‘belonging’ ervaren (Laudet et al., 2006). Zij hebben het 

gevoel opnieuw vertrouwd te worden door hun omgeving. Desalniettemin geven sommigen 

een zeker wantrouwen aan vanuit de omgeving, gerelateerd aan hun gebruik.  

 

Tot slot geeft de respondentengroep aan schaamte en schuldgevoelens ten opzichte van 

hun nabije omgeving te hebben. Daarnaast blijkt herval eveneens gepaard te gaan met een 

schaamtegevoel gezien dit door sommigen als een falen beoordeeld wordt opnieuw hulp te 

moeten vragen. Velen van hen ervoeren deze gevoelens voornamelijk in het verleden maar 

achten het nu belangrijk hun gebruik en daarmee gepaard gaand deze gevoelens een plaats 

te geven. Dit strookt met wat in literatuur terug te vinden is (Best et al., 2012). Deze 

respondenten geven immers aan fier te zijn op wat ze reeds binnen hun herstelproces 

bereikt hebben.  
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4.2 BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK 

Desondanks dit onderzoek verscheidende resultaten heeft opgeleverd, dienen echter ook 

een aantal beperkingen in rekening gebracht te worden.  

 

Een eerste beperking heeft betrekking op het gegeven dat bij kwalitatief onderzoek geen 

generalisatie kan plaatsvinden, noch de bekomen resultaten als representatief aan de 

volledige populatie beschouwd kunnen worden. Dit omwille van het klein aantal 

deelnemende participanten (n=11) bij een kwalitatieve onderzoeksopzet (Neale et al., 2005). 

Wel kunnen de bevindingen bijdragen tot de beeldvorming over personen in herstel van een 

verslaving. Daarnaast werden de respondenten in dit onderzoek gerekruteerd via een 

gerichte steekproefselectie, wat onvermijdelijk een invloed op de onderzoeksresultaten met 

zich meebrengt. Er werd getracht deze beperking te ondervangen door het aanbrengen van 

een gevarieerde onderzoekspopulatie door middel van de voorkennis van de sleutelfiguren 

met betrekking tot de situaties van de respondenten. In dit onderzoek is het niet gelukt meer 

dan twee vrouwen te bevragen en bestaat de onderzoeksgroep voornamelijk uit mannen. Dit 

kan mogelijks verklaard worden vanuit het gegeven dat risicogedrag met betrekking tot 

middelengebruik overwegend bij mannen voorkomt (Gisle, 2013a; Gisle, 2013b). 

 

Vervolgens was deelname aan het onderzoek steeds op vrijwillige basis, wat mogelijks een 

invloed kan hebben op de onderzoeksresultaten. Bijgevolg is het wezenlijk aan te nemen dat 

personen die niet wensten deel te nemen aan het onderzoek, maar evenzeer deel uitmaken 

van de onderzoekspopulatie, een andere kijk hebben op hun situatie en ervaringen. 

Daarnaast werd de data verzameld aan de hand van datgene wat door de respondenten 

tijdens de bevragingen aangegeven werd, wat mogelijks een onvolledig beeld van de situatie 

en de ervaringen van de respondenten met zich mee kan brengen. Ook dient rekening 

gehouden te worden met het gegeven dat alle respondenten momenteel in behandeling zijn 

binnen een (informele) ambulante setting, waarbinnen bepaalde theoretische visies en 

waarden gehanteerd of voorop gesteld kunnen worden, wat mogelijks de bevindingen van de 

respondenten uit dit onderzoek kan kleuren. Eveneens zou sociale wenselijkheid de 

onderzoeksresultaten kunnen beïnvloeden. Er werd hieraan echter tegemoet gekomen door 

het verzekeren en vrijwaren van de anonimiteit van de respondenten door middel van 

pseudoniemen.  

 

Tot slot kan bemerkt worden dat de opgestelde interviewleidraad niet op voorhand is 

uitgetest. Deze testing zou vermoedelijk bijgedragen hebben aan de kwaliteit van de diepte-

interviews doordat mogelijke struikelblokken voorafgaande aan de dataverzameling konden 
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vastgesteld en aangepast worden. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de 

subjectiviteit van de onderzoeker (Everaert & van Peet, 2006). Enerzijds bestaat bij 

kwalitatieve interviews het risico dat de onderzoeker de antwoorden van de respondenten 

beïnvloedt. In dit onderzoek werd getracht deze beperking te ondervangen door 

suggestiviteit te vermijden via het zo open mogelijk bevragen van de respondenten. 

Anderzijds werd de data-analyse slechts door één persoon uitgevoerd waardoor resultaten 

mogelijks te eenzijdig geïnterpreteerd werden. Aan deze beperking werd getracht tegemoet 

te komen door het objectief weergeven van de onderzoeksresultaten.  

4.3 AANBEVELINGEN VOOR DE PRAKTIJK EN BELEID 

De kennis uit dit onderzoek kan bijdragen tot een effectievere en efficiëntere 

drughulpverlening en biedt een aantal indicaties voor zowel de praktijk als het beleid.  

 

De afwezigheid van een eenduidige invulling van het concept ‘herstel’ gaat, zoals reeds 

aangehaald, gepaard met implicaties voor de praktijk (Laudet, 2007). Om deze reden wordt 

vooreerst aanbevolen te komen tot een duidelijke visie op herstel binnen de verslavingszorg. 

Daarom is het aangewezen het debat rond de definiëring van herstel verder te zetten en de 

verscheidene actoren binnen de verslavingszorg in dit debat op te nemen. Op die manier kan 

getracht worden deze implicaties op te heffen en te komen tot een beter begrip van herstel 

bij verslaafden, diens nabije omgeving, drughulpverleners, onderzoekers en de 

maatschappij. Zo stuiten verslaafden binnen hun herstel toch nog op heel wat onbegrip. Dit 

gaat vaak gepaard met gevoelens van schaamte. Een maatschappelijk inzicht in de situatie 

van verslaafden zou kunnen leiden tot een algemeen begrip en het verlagen van een stigma 

(Laudet, 2007), wat herstel van een verslaving kan faciliteren. 

 

Gezien de chroniciteit van een verslaving en het procesmatige verloop van herstel is een 

volgende aanbeveling het uitbouwen van een zorgcontinuüm binnen de verslavingszorg 

(McLellan, 2002). Zo werd door alle respondenten minstens één herval aangegeven, wat de 

nood aan een continuïteit van zorg bevestigt. Door het aanbieden van een vorm van 

vervolgprogramma of blijvende ondersteuning kan ingespeeld worden op de moeilijkheden 

die verslaafden tijdens hun herstel ervaren wat mogelijks kan bijdragen tot een blijvend 

herstel en het vermijden van herval.   

 

Ook met de veranderende visie op herstel waarbij herstel gezien wordt als een individueel 

proces van persoonlijke groei (Best, 2012), is het belangrijk na te gaan wat de individuen in 

herstel zelf belangrijk vinden. Begeleiding en zorg op maat kan het herstelproces van 

individuen ten goede komen. Een standaardbehandeling die tegemoet komt aan de noden 
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van alle cliënten is niet meer houdbaar (Slade, 2010). Het is aldus aangewezen meer in te 

zetten op het persoonlijk herstel en de hulpverlening hierop af te stemmen. Het introduceren 

van gecombineerde behandelvormen of een alomvattende probleemaanpak binnen 

bestaande behandelingsprogramma’s kan aan deze zorg op maat tegemoetkomen. Op die 

manier kan de meervoudige problematiek waar heel wat alcohol- en drugverslaafden mee te 

kampen krijgen, bestreden worden. Ook casemanagement kan hierbij een belangrijke 

meerwaarde vormen.  

 

Deze studie toont aan dat verslaafden binnen een ambulante behandelingssetting vaak te 

kampen hebben met een beperkt sociaal netwerk en een onvolwaardige sociale 

ondersteuning. Tijdens het herstelproces wordt echter een duidelijke nood aan sociaal 

herstelkapitaal bevonden. Hierbij gaat het vooral om een nood aan emotionele steun en 

begrip. Ook binnen literatuur wordt het belang van sociaal herstelkapitaal sterk benadrukt 

(Best, 2012; CSAT, 2009; Gogineni et al., 2001; Laudet et al., 2006; Moos, 2011; Pernice-

Duca, 2010; Putnam, 2000; Williams & Mfoafo-M’Carthy, 2006). Om aan deze nood 

tegemoet te komen, kunnen behandelingsprogramma’s hun cliënten helpen bij het uitbouwen 

of het versterken van een sociaal netwerk dat het herstelproces kan helpen ondersteunen. 

Daarnaast kan aanbevolen worden dat drughulpverleningsdiensten hun aanbod openstellen 

voor significante leden van het sociaal netwerk van de cliënten. Op deze manier worden zij 

mee betrokken in de hulpverlening en het herstel, wat als ondersteunend ervaren kan 

worden voor de desbetreffende individuen in herstel (Copello & Orford, 2002). Bovendien 

kan dit voor het sociaal netwerk eveneens een vorm van behandeling betekenen gezien 

onderzoek aantoont dat de verslaving van een individu diepgaande gevolgen kent voor diens 

sociaal netwerk (Lone & Mircha, 2013; Soyez, 2006; White, 2007, 2009).  

 

Tot slot werd in dit onderzoek gepleit voor een maatschappelijke sensibilisering en 

bewustwording omtrent de gevaren van alcohol. Via het nemen van extra maatregelen, zoals 

informatiecampagnes over de gevolgen van alcoholgebruik, kan de sociaal aanvaarde status 

van alcohol in onze maatschappij teruggedrongen worden.  
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4.4 AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

Op basis van het verrichte onderzoek kunnen volgende aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek geformuleerd worden.  

 

Vooreerst kan opgemerkt worden dat onderzoek naar herstel vooral is verricht bij personen 

met een psychiatrische problematiek en in mindere mate is uitgevoerd binnen de 

verslavingszorg. De herstelgerichte benadering binnen de verslavingszorg behoeft aldus 

verder onderzoek, zowel op internationaal, maar ook en vooral op nationaal niveau. 

Daarnaast is onderzoek naar herstelkapitaal tevens beperkt terug te vinden (Best et al., 

2012). Met de gewijzigde visie op verslaving als een chronische, recidiverende hersenziekte 

en herstel als een proces, dient bovendien de focus binnen onderzoek gewijzigd te worden. 

Wetenschappelijke publicaties omtrent herstel richten zich hoofdzakelijk op de meetbare 

aspecten van herstel, zoals onder andere behandelingsuitkomsten of hervalcijfers. 

Daarentegen is er beperkt onderzoek terug te vinden over de visie van personen in herstel 

waarbij hun perspectieven en ervaringen worden opgenomen in het onderzoek (Laudet & 

White, 2010). Voor zowel praktijk, beleid als voor lotgenoten kan verder onderzoek 

hieromtrent van bijzondere waarde zijn daar het kan bijdragen tot de optimalisering van de 

herstelgeoriënteerde hulpverlening.  

 

Dit onderzoek omtrent persoonlijk herstel en sociaal herstelkapitaal werd verricht bij 

personen die zichzelf als zijnde in ‘herstel’ van een alcohol- en/of drugverslaving plaatsen. 

Men kan in vervolgonderzoek immers variëren in onderzoeksgroepen waarbij ook de 

perspectieven van het sociaal netwerk zelf of professionelen uit het hulpverleningslandschap 

worden opgenomen. Ook personen in herstel die geen beroep doen op enige vorm van 

hulpverlening kunnen als nieuwe onderzoeksgroep binnen vervolgonderzoek opgenomen 

worden. Op die manier kunnen verschillende invullingen en belevingen beschouwd worden 

en kunnen tegenstellingen en gelijkenissen tussen de verschillende onderzoeksgroepen 

bevonden worden, wat een uitgebreider beeld op de onderzoeksonderwerpen verschaft.  

 

Tot slot werd binnen dit onderzoek gefocust op het persoonlijk herstel. Vervolgonderzoek 

zou tevens de andere vormen van herstel, zijnde klinisch, maatschappelijke en functioneel 

herstel mee kunnen opnemen in de onderzoeksopzet. Ook het uitgebreider opnemen van de 

andere vormen van herstelkapitaal binnen onderzoek kan waardevolle bevindingen 

opleveren. Op die manier wordt een diepgaander beeld op herstel en het herstelkapitaal 

geschetst waardoor men beter kan inspelen op de noden van de personen in herstel.  
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5. CONCLUSIE 

In deze masterproef is getracht een beeld te schetsen van hoe personen in herstel van een 

alcohol- en/of drugverslaving hun herstelproces ervaren en welke rol het sociaal 

herstelkapitaal hierin speelt. Het persoonlijk herstel dient begrepen te worden als een 

individueel proces, doch zijn er tevens gemeenschappelijkheden terug te vinden. Binnen de 

visie op herstel wordt het volledig clean zijn van alle verslavende middelen hoofdzakelijk als 

doelstelling naar voor geschoven. Bij een beperktere groep wordt herstel gezien als óf 

abstinentie van wat als het belangrijkste probleemgebruik wordt ervaren óf gecontroleerd 

gebruik. Het herstel is hierbij geen uitkomst maar een chronisch proces dat gepaard gaat 

met een risico op herval. Het inzicht dat gebruik gepaard gaat met negatieve ervaringen – 

die niet opwegen tegen mogelijke positieve ervaringen – en herstel tot positieve 

veranderingen leidt, vormt een belangrijke bron van motivatie tot herstel. Veelal is een 

interne wil tot langdurig herstel bij personen in herstel aanwezig, echter maakt herval 

inherent deel uit van het herstelproces. Een aantal factoren blijken het herstelproces te 

bevorderen, immers worden eveneens belemmerende factoren op het verloop van het 

herstel aangegeven.  

 

Wat betreft het sociaal herstelkapitaal wordt een duidelijk nood aan sociale ondersteuning 

bevonden en meer bepaald een nood aan emotionele ondersteuning en begrip enerzijds en 

praktische ondersteuning anderzijds. Sociaal herstelkapitaal draagt bij tot een groter 

zelfvertrouwen en faciliteert het herstelproces. Tevens wordt dit kapitaal als noodzakelijk 

bevonden om herval te voorkomen en aanhoudend herstel te kunnen bekomen. Binnen dit 

onderzoek is er een grote diversiteit met betrekking tot de perceptie op het sociaal 

herstelkapitaal. Familiale ondersteuning, ondersteuning van vrienden en steun van leden uit 

de zelfhulpgroep of steun van de vertrouwenspersoon binnen de ambulante begeleiding 

worden als het meest waardevol ervaren. Niet elke respondent lijkt echter evenveel steun te 

vinden bij deze groepen. Desalniettemin ervaren de respondenten ‘belonging’ en vertrouwen 

binnen hun sociaal netwerk en wordt het belangrijk geacht de ervaren schaamte en 

schuldgevoelens ten opzichte van de nabije omgeving een plaats te geven. De respondenten 

zijn fier op wat ze reeds binnen hun herstelproces bereikt hebben.  
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BIJLAGE 

BIJLAGE 1 – INFORMED CONSENT  

 

GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING 

 

In het kader van een masterproef wordt onderzoek verricht naar het persoonlijk herstel en 

het sociaal herstelkapitaal bij personen met een alcohol- en/of drugverslaving. Dit onderzoek 

wordt uitgevoerd door Debbie Van Kerkhove in functie van het behalen van de graad van 

Master in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek.  

 

De bedoeling van het onderzoek is mensen zelf aan het woord te laten om de perspectieven 

en ervaringen van personen in herstel van een alcohol- en/of drugverslaving mee in het 

onderzoek op te nemen. Op deze manier wordt getracht een beeld te krijgen van hoe deze 

personen hun eigen herstelproces ervaren en meer bepaald welke rol sociale 

ondersteuningsbronnen (sociaal herstelkapitaal) hierin hebben.  

 

U kunt deelnemen aan dit onderzoek via een interview. Deelname gebeurt op geheel 

vrijwillige basis. Met het ondertekenen van de informed consent geeft u aan dat u instemt 

met deelname aan het onderzoek.  

 

Alle gegevens die in het kader van dit interview worden verstrekt, zullen vertrouwelijk en 

anoniem verwerkt worden en enkel gebruikt worden in het kader van dit onderzoek.  

Deelname aan het onderzoek kan op elk ogenblik stop gezet worden zonder opgave van 

reden. Dit heeft geen consequenties.  

U heeft steeds de mogelijkheid om extra vragen te stellen over het onderzoek.  

 

 

 

Debbie Van Kerkhove 

Debbie.VanKerkhove@UGent.be 
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Ik, (ondertekende),  

………………………………………………………………. (volledige naam in drukletters a.u.b.),  

ga ermee akkoord mijn medewerking te verlenen aan het onderzoek. 

 

Ik verklaar hierbij dat ik,  

 (1) deelneem aan het onderzoek uit vrije wil en op vrijwillige basis  

 (2) voldoende informatie gekregen heb omtrent het doel van het onderzoek en elke 

 vraag in verband met het onderzoek heb kunnen stellen 

 (3) begrijp dat alle gegevens geheel vertrouwelijk en anoniem verwerkt zullen worden 

 en enkel in functie van onderzoek zullen worden gebruikt en geef de toestemming 

 aan de onderzoeker om mijn resultaten op een vertrouwelijke en  anonieme wijze te 

 bewaren, te verwerken en te rapporteren 

 (4) op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op 

 ieder moment stop te zetten en dit zonder opgave van reden en zonder enige 

 consequenties 

 (5) er van op de hoogte ben dat ik op aanvraag een samenvatting van de 

 onderzoeksbevindingen kan krijgen 

 (6) er van op de hoogte ben dat het interview zal worden opgenomen. 

 

 

 

 

Voor akkoord,  

 

Plaats en datum   Naam en handtekening van de deelnemer 

…………………..  …………………………………………………………………………. 

 

Plaats en datum   Naam en handtekening van de onderzoeker 

…………………..  …………………………………………………………………………. 

 

 


