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Het is de eerste historisch gedocumenteerde 
verwijzing naar zelfhulp, een fenomeen dat 
nog steeds uitermate actueel is. Heeft de 
huisarts u nooit verteld dat hij of zij nu eens 
geen pillen geeft voor uw kwaaltje omdat 
‘de beste genezer de zelfgenezer is’? 
Vooral in deze tijd, nu er een heleboel me-
dische kennis via het wereldwijde web voor 
het grijpen ligt, is dit al lang geen utopische 
uitspraak meer. En krijgen we van onze 
medemens niet spontaan allerlei adviezen 
en middeltjes aangeboden om persoonlijk 
ongemak de baas te worden? Ik denk alleen 
maar aan mijn vrouwelijke imker bij wie ik 
vandaag nog honing haalde. 
“Met een lepel honing, houdt U de dokter 
uit uw woning” heeft ze bijna uitdagend en 
in grote letters op de muur van de vroegere 
stallen geverfd. Ook dat was vroeger zo 
gewoon dat het niet eens gezegd hoefde 
te worden maar nu is het een tekst waarbij 
de rigide bezuinigende staatssecretaris Van 
Rijn van Volksgezondheid (en gezondheids-
bevordering!) ongetwijfeld staat te water-
tanden! 
Zelf verantwoordelijkheid nemen voor je 
welzijn, je ervaringen delen met anderen, 
niet onverschillig staan tegenover mensen 
met een gelijksoortig probleem. Dat zijn 
in feite normale basiswaarden in een be-
schaafde samenleving. Maar toch lijken die 
waarden in het maatschappelijk verkeer wat 
te zijn ondergesneeuwd. Experts hebben 
zich die waarden toegeëigend en ondertus-
sen lijken wij zoetjesaan vergeten te zijn dat 
de mens meer is dan een herstelbaar orga-
nisme alleen. 
Het zijn enkele maatschappelijke trends 
die het Platform Gezond en Welzijn Goirle 
(PGWG) ertoe gebracht hebben om de 
viering van zijn 20-jarig bestaan – afgelo-
pen 31 oktober – in klooster Nieuwkerk 
op te luisteren met een mini – symposium 
over zelfhulp (groepen). Voor het Goirlese 
Platform ligt dit onderwerp dicht bij huis. 
Immers, zijn gloedvol opererende voorzitter 
Dr. Pieter van Harberden – die en passant 
ook de nieuwe website van zijn stichting 
lanceerde onder het motto ‘platform en 
aanjager van burgerinitiatieven’ - is in 1986 
in Tilburg gepromoveerd op een onderzoek 
naar de oudste vorm van zelfhulp van de 
Anonieme Alcoholisten (AA). In zijn voor-
woord op het nieuwe boek van Movisie 

over zelfhulp schrijft Van Harberden dat er 
sinds de 80-er jaren “heel wat beweging” 
valt waar te nemen op dit gebied maar nog 
steeds “geen doorbraak. Zelfhulpgroepen 

nemen in het professionele land van ‘welzijn 
en geluk’ een betrekkelijk marginale positie 
in. Er is weinig aandacht voor vanuit de re-
guliere hulpverlening.” 
Vreemd toch dat een fenomeen als zelfhulp 
nog steeds geen algemene erkenning heeft 
gekregen in een samenleving die steeds 
meer op zelfzorg afkoerst!

Loslaten
Iemand die deze verbazing deelt is Hans 
Flaman, een zelfhulp - ervaringsdeskundige 
bij uitstek. 
35 Jaar geleden was hij hopeloos verslaafd 
aan alcohol en nadat hij van alles gepro-
beerd had om van de drank af te komen 
was de AA zijn laatste redmiddel, vertelde 
hij zijn geboeide gehoor. Loslaten en over-
gave zijn de kernbegrippen van het zelfhe-
lende proces dat toen met horten en stoten 
op gang is gekomen: “Hier sta ik, ik heb 
alles geprobeerd, ik kan het niet meer al-
leen”. Het leven zoals het tot dan toe geleid 
is, moest – hoe moeilijk dat ook was – in de 
prullenbak. 
Daaraan gekoppeld is een volledige overga-
ve aan het twaalf stappen – programma van 

de zelfhulpgroep, een standaardprocedure 
die sinds 1935 in 170 landen haar waarde 
heeft bewezen. Het is de ultieme redding-
boei. Het komt neer op het aanvaarden 
van je probleem, van hulp en vooral eerlijk 
zijn naar jezelf en hierover durven praten. 
Daarna moet je bereid zijn om het compleet 
anders te doen en een nieuw leven zonder 
alcohol op te bouwen. 

Eenzaamheid
Bij iedere verslaving (drugs, alcohol, gokken 
enz.) is er sprake van grote eenzaamheid. 
“Maar juist zelfhulpgroepen geven je een 
nieuwe sociale omgeving. Je hoort weer 
ergens bij. Leden van zelfhulpgroepen zijn 
altijd dag en nacht telefonisch bereikbaar. 
Je maakt nieuwe vrienden en je kunt altijd 
verschillende groepen bezoeken. De AA 
Eindhoven heeft bijvoorbeeld ook in het 
weekend groepen. 
Want het weekeinde is voor veel mensen 
een moeilijke periode.” 
In combinatie met professionele verslavings-
zorg lijkt deze aanpak het meest succesvol. 
Echter, over die professionaliteit is Flaman 
niet onverdeeld enthousiast: 
“Mijn huisarts kijkt langer naar zijn beeld-
scherm dan naar mij en na een paar 
minuten sta ik weer buiten. Specialisten 
gebruiken steeds meer geavanceerde, on-
persoonlijke apparatuur. Ziekenhuizen zijn 
steeds meer onpersoonlijke fabrieken met 
veel en vaak goede aandacht voor de zieke 
en steeds minder voor de mens. In de gees-
telijke gezondheidszorg is er steeds minder 
tijd. Het aantal behandelingen wordt geli-
miteerd en therapeuten moeten op de klok 
werken.”
Zelfhulpgroepen openen niet in een keer 
de poort tot het walhalla. “Natuurlijk zijn 
er soms ook problemen maar die zijn vaak 
binnen twee of drie weken opgelost. Als 
een groep niet functioneert, verdwijnt die 
omdat er geen financieel – economische 
belangen zijn om hem in stand te houden. 
Mensen gaan ook niet naar een groep die 
niet geeft wat ze er zoeken. Maar in grote 
lijnen is de balans positief. Daarom durf 
ik vol overtuiging te stellen dat zelfhulp 
niet geneest maar dat je er wel beter van 
wordt!”

Door Dick van Niekerk

Genezen met en door lotgenoten

De stille kracht van zelfhulpgroepen 

De anonieme alcoholisten – groep Neder-

land werd in 1948 opgericht. 

Wekelijks zijn er landelijk ongeveer 260 

groepsbijeenkomsten voor de ruim 4.000 

leden. Uit onderzoek blijkt dat 40% van 

de mensen tijdens het eerste jaar uitvalt. 

Nederland telt 477 duizend mensen met 

een alcoholverslaving, meldt de instelling 

voor verslavingszorg, Jellinek. 

De stichting Jellinek heeft in Nederland 

een therapie die steunt op het twaalf – 

stappenplan van AA.

Zelfhulp noemen we het nu, maar vroeger was het heel gewoon en was het ook niet nodig om er een naam 

aan te geven! Al in 450 voor Christus constateert de legendarische Griekse chroniqueur Herodotus tijdens 

zijn bezoek aan Babylon dat mensen met hun zieken niet meteen naar een arts gaan maar ze eerst naar de 

markt brengen om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten.

Zelfhulp geneest niet 

maar je wordt er wel 

beter van

Zelfredzaamheid
 Zelfzorg en zelfredzaamheid zijn speer-

punten binnen de zogenaamde “parti-

cipatiesamenleving”. Je zou verwach-

ten dat overheid, gezondheidszorg 

en zorgverzekeraars daarom vierkant 

achter alle zelfhulpgroepen gaan staan. 

Maar dat lijkt nog maar mondjesmaat 

het geval. In Eindhoven is een goede 

“match” gevonden tussen gemeente 

en zelfhulpgroepen, stelt Joke de Haas 

van het Zelfhulp Netwerk. “Daar heb-

ben de zelfhulpgroepen de beschik-

king over een apart gebouw en zijn er 

alleen al in de sfeer van de geestelijke 

gezondheidszorg veertien groepen 

actief. Op het gebied van verslavingen 

acht: hard drugs, soft drugs, cocaïne en 

dergelijke. Het gebouw daar is iedere 

dag vol geroosterd met groepen, ook 

op zaterdag en zondag. We zijn nu 

bezig om zo’n huis in Deurne van de 

grond te krijgen.” Voor kleine kernen 

ziet Joke de Haas absoluut moge-

lijkheden. “Een zelfhulpgroep voor 

anonieme alcoholisten ligt in een kleine 

kern natuurlijk wat gevoelig. Maar 

ik zelf heb veel baat gehad bij een 

fobieëngroep en die zou in een kleine 

gemeenschap heel goed kunnen. Ook 

een rouwverwerkingsgroep is een reële 

optie.” Onhandigheid en verlegenheid 

houden mensen vaak tegen om initia-

tief te nemen tot het opzetten van een 

zelfhulpgroep. “Vaak weten mensen 

niet hoe ze met een zelfhulpgroep in 

contact moeten komen of hoe ze het 

geheel moeten opzetten,” signaleert 

Joke de Haas. “Dat zijn ook lastige 

zaken waarmee je heel prudent moet 

omgaan en waarvoor ook een zekere 

praktische expertise nodig is. In Tilburg 

bijvoorbeeld zijn alle pogingen om 

de zelfhulpgroepen centraal onder te 

brengen tot nu toe steeds gestrand. En 

dit ondanks de medewerking van de 

gemeente, die een ruimte beschikbaar 

stelde en een startbedrag van 5000 

euro. Mensen kunnen het beste met 

mij bellen zodat zij hun voordeel kun-

nen doen met onze kennis van zaken 

en met onze ervaringen: 

Mobiel: 06 20041606.”

Zie ook: www.pgwg.nl. 

Het boek “Gesteund door Zelfhulp” is 

gratis op te halen op de website van 

Movisie: www.movisie.nl . 

De gedrukte tekst is voor 15.- euro te 

bestellen via info@movisie.nl of 

T (030) 789 20 00


