
Het is allemaal begonnen in Brabant. Nadat in mei 2010 het Handvest van

Maastricht is opgesteld door diverse zorginstellingen in Nederland, kwam er een

andere benadering in de behandelingen van verslaafden. In plaats van gericht op

de opvang, verschoof de focus naar de nazorg. Vanuit de visie dat de echte uit-

daging pas komt na het afkicken zijn instellingen zich meer gaan richten op het

ondersteunen van herstel. In Brabant deden ze dat ondermeer door een tele-

foonlijn in te stellen. Met een simpel belletje konden verslaafden ook na hun

afkickperiode nog bij iemand terecht. Geen gek idee, dachten ze in Groningen.

Trek aan de bel
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‘Geen hulpverleners, maar hoopverleners’

tekst HANNAH ELLENS
fotografie ROBERT VAN DER MOLEN

Het schoolplein van het Oude Aletta Jacobs College is 

omgetoverd tot openluchttheater. Gele, groene en paarse lichten

schijnen op de tribune en decorstukken. Maar voordat je daar

mag gaan zitten, krijg je een warm welkom in de kantine.

Burgemeester Yvonne van Mastrigt staat al zingend de koffie in

te schenken. Wat gaat deze avond brengen?
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Geïnspireerd door de telefoondienst uit Brabant werd door VNN Trek aan de bel

bedacht. Anton Bloemhof trekt de kar voor het Trek aan de bel-project in Noord-

Nederland. Als coördinator heeft hij het project vanaf het begin mede neergezet.

‘Vanaf de werkvloer werd gesignaleerd dat er behoefte was aan zo’n dienst,’ legt

hij uit. ‘De vraag vanuit de cliëntenraad heeft de eerste aanleiding gegeven tot

het initiatief.’ Het hele project wordt gedragen door vrijwilligers. Dat zijn er nu

ongeveer acht, maar Anton hoopt op een totaal van tien vrijwilligers te komen.

Allemaal zijn het ervaringsdeskundigen. ‘Sommige vrijwilligers hebben wij bena-

derd, anderen zijn naar ons toegekomen,’ vertelt Anton. ‘Ze krijgen een training

van ongeveer tien halve dagen. Daar wordt gewerkt aan de grondhouding en alle

aspecten waar je tegenaan loopt als je iemand aan de lijn hebt. Voor vrijwilligers

is het belangrijk om te weten dat dit werk geen verlengstuk is van de therapie.

We spelen tijdens de training onder andere rollenspellen waarbij de nadruk ligt

op aandacht voor de ander. Je bent niet bezig met je eigen verhaal.’ Anton legt

uit dat iedere vrijwilliger iets brengt en haalt tijdens een telefoongesprek. ‘Je

wordt er een ander mens van. Tussentijds houden we intervisiebijeenkomsten.

Dan bespreken we samen waar je tegenaan loopt.’ Vrijwilligers worden gescreend

op hun eigen ervaring met de problematiek, of ze voldoende afstand hebben tot

die problematiek en hoe lang ze zelf uit behandeling zijn. De leeftijd maakt niet

uit, dat loopt van in de twintig tot tegen de zestig. ‘Je moet in staat zijn om ver-

schillende soorten gesprekken te voeren. Informerende gesprekken en crisisge-

sprekken... Maar er zijn ook momenten dat je als vrijwilliger verhelderend

optreedt en degene aan de andere kant van de lijn kunt ontzenuwen.’

Trek aan de bel is een cliëntgestuurd project. Volgens Anton is dat ook wat het

project zo bijzonder maakt. ‘Door ex-cliënten hierbij te betrekken vervul je de

behoefte vanaf een heel ander niveau. Je hebt het meeste aan mensen met eigen

ervaring. Het praat nu eenmaal makkelijker als je elkaar begrijpt.’ Trek aan de bel

kun je altijd gratis bellen, dus is de dienst heel laagdrempelig. Het bellen gaat

bovendien anoniem. Dat geldt voor beide kanten: de beller weet niet wie er

opneemt en degene die de telefoon beantwoordt weet niet wie er belt. De doel-

groep is erg divers. Iedereen die te maken krijgt met verslaving op wat voor

manier dan ook wordt aangemoedigd om te bellen. Ex-gebruikers, gewone

gebruikers, maar ook familieleden en vrienden kunnen bij Trek aan de bel terecht

voor de steun die ze op dat moment nodig hebben.  Of dat nou gaat om een

vraag over het herstel of om een kleine interventie bij een terugvalmoment.

De telefoonlijn is momenteel van 9.00 uur tot 23.00 uur bemand met behulp van

de doorschakeling naar mobiele telefoons van vrijwilligers. Op korte termijn zal

de dienst 24 uur per dag bereikbaar zijn. ‘Bij Trek aan de bel worden geen dia-

gnoses gesteld, er wordt slechts een luisterend oor geboden,’ benadrukt Anton.

‘Vrijwilligers kunnen niks oplossen, mensen mogen hun eigen verhaal doen. Daar

luisteren ze neutraal naar in de rol van klankbord, zonder iemand te vertellen wat

goed voor hem zou zijn. Dat moet hij zelf bedenken.’

Hoeveel mensen er uiteindelijk gaan bellen kan Anton nog niet  zeggen. Wel weet

hij dat er vanuit diverse locaties positief op het project gereageerd wordt. Zowel

cliënten als medewerkers bij de vestigingen zijn enthousiast. Het herstelonder-

steunende karakter van Trek aan de bel heeft daar veel mee te maken, denkt

Anton. ‘We zijn geen hulpverleners, we zijn hoopverleners. Alles wat een vrijwilli-

ger zelf heeft meegemaakt, kan langskomen in een gesprek. Soms belt iemand

om gewoon even te praten. Als hij even trek heeft bijvoorbeeld. Je kunt iemand

dan over dat akelige golfje van trek heen tillen door in gesprek te gaan. De vrij-

williger voelt wat diegene voelt, hij heeft snel door wat er aan de hand is. Vaak

stuit je op heel andere problematiek dan verslaving. Vluchtgedrag, traumatische

ervaringen, niet kunnen omgaan met gevoelens. Doordat de telefoon wordt opge-

nomen door een ervaringsdeskundige geeft dat een heel andere kleur aan het ver-

haal.’ Stel dat er iemand belt omdat een familielid kampt met alcoholproblemen,

medicijnen heeft genomen en niet meer wakker te krijgen is. Wat doe je dan? ‘Je

richt je op degene die belt, die probeer je door de situatie heen te krijgen. Het

zou makkelijk zijn om het dan over dat familielid te hebben, maar dat is niet het

doel. We geven ook geen diensten door: we zijn niet het alarmnummer. Als een

situatie zodanig uit de hand dreigt te lopen, kunnen wij adviseren om bijvoor-

beeld 112 te bellen.’ Dat doen de vrijwilligers in principe niet zelf, omdat er geen

afhankelijkheid gecreëerd mag worden. Sommige mensen bellen vaker en het kan

zijn dat zij de stem van een vrijwilliger herkennen. ‘Dat kan fijn zijn omdat ze hun

verhaal dan niet nog een keer hoeven te doen. Maar er worden onderling geen

namen en informatie uitgewisseld. We zijn ook geen secretaresse of een achter-

deurtje.’

Anton geeft toe dat dit project misschien wat anders is dan we gewend zijn in

zorgland. Volgens hem ligt de toekomst in het inzetten van ervaringsdeskundigen

in vakteams. ‘Ervaringsdeskundigen zijn essentieel, het is ondenkbaar om het

zonder hen te doen. Zij zijn het ultieme bewijs dat het wel anders kan en dat het

ook anderen kan lukken.’

In tegenstelling tot veel projecten in de zorg, werkt VNN voor Trek aan de Bel met

niemand samen. ‘Omdat het zo’n anoniem project is, is het lastig om informatie

te delen’, verklaart Anton. ‘De verslavingszorg is verspreid, er zijn veel instellin-

gen. Als je Trek aan de bel landelijk wilt trekken of zelfs alleen maar in andere

delen in wilt zetten, zouden we dat samen moeten doen. Maar voorlopig is mijn

achterliggende gedachte niet om uit te breiden. Ik wil eerst naar een telefoonlijn

die 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is.’

rs’

‘Je kunt iemand over dat akelige golfje van
trek heen tillen door in gesprek te gaan’

Vrijwillige ervaringsdeskundigen van Trek aan de bel zijn iedere
dag gratis te bereiken op het nummer 0800 – 020 27 21.
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