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Verslaafd in Otterlo
Het zaadje wordt al vroeg geplant
Welke stappen doorloop je van een paar biertjes drinken
naar ernstig verslaafd? En waar loopt het geitenpaadje
van verslaafd gedrag naar een gezond en vrolijk leven?
Bart Jan Roseboom, geboren en getogen in Otterlo heeft
het allemaal meegemaakt.

“Op een gegeven moment dacht ik: ‘Ik knal met mijn auto
vol gas op een boom, dan ben ik er helemaal af.’” Dat mo-
ment in het leven van Bart Jan stond heel ver af van de eer-
ste biertjes die hij dronk toen hij veertien was. En de weg
was nog heel lang naar het gezonde leven dat hij nu heeft
met een leuke baan, fanatiek (vecht)sporten, een fijn huis
met een lieve partner.  “Ik werkte al vroeg in de horeca, dat
was een stressvol beroep. In de horeca moest ik altijd een
andere rol aannemen dan wie ik echt was, waardoor ik be-
paalde emoties niet kon verwerken door onder andere
werkdruk en prestatiedrang. Ik ging ervan malen en lag er
wakker van. Na het werk namen we altijd een sluitdrankje.
Dat werden er drie of vier, en daar kon ik het ook niet bij
houden. Ik moest dan door naar dronkenschap.”

“Na verloop van tijd had ik, zodra ik wakker was, een bier-
tje nodig. Ik had geen controle meer over mijn gebruik, in
mijn lichaam zat een drang om te drinken, die ik niet kon
stoppen. Het heeft toen nog vier jaar geduurd voor ik naar
een kliniek ging.” Bart Jan werkte indertijd bij een bedrijf
in Limburg, daar werd na werktijd ook cocaïne gebruikt. Hij
is toen terug gegaan naar Otterlo in de hoop dat het in de
eigen omgeving beter zou gaan. Maar dat mislukte. “Ik had
al een paar keer ambulante hulp gehad, maar dat werkte
niet voor mij. Ik bleef drinken en gaf meer geld uit dan ik
binnenkreeg.”

“Ik heb achteraf een berekening gemaakt. Alcohol en drugs
en vooral de bijkomende schade hebben mij ongeveer

250.000 euro gekost. Ik heb twee auto’s total loss gereden.
Ik ben meerdere keren gepakt met alcohol op achter het
stuur. Als ik dit allemaal niet had gedaan had ik nu een
mooi huis kunnen kopen. Maar het ergste was de mentale
schade. Ik heb indertijd heel veel ingeleverd aan zelfver-
trouwen. Ik was mentaal een wrak, dat had niet veel langer
moeten duren, dan had ik mijn auto echt tegen een boom
gezet.” Zijn werkgever kreeg in de gaten dat het niet goed
ging. Na een gesprek met hem is Bart Jan naar Solutions
in Voorthuizen gegaan, daar heeft hij drie maanden geze-
ten. Dat hielp wel, maar was niet voldoende. “Ik zat in de-
cember in de kliniek. Er was een feestje, ik dacht dan ga ik
nog één keer helemaal los en daar na stop ik. Achteraf weet
je: zo werkt het niet.” Bij Solutions vonden zijn behande-
laars dat hij een aantal problemen nog niet goed in beeld
had. Zij stuurden hem door naar een kliniek in Zuid Afrika.
“Daar zaten we in een kleine groep met ervaren gebruikers.
Ieder leugentje dat je probeerde werd door de anderen her-
kend. Je zit daar niet om jezelf voor de gek te houden. Leu-
gentjes maken uiteindelijk juist ook weer dat je gaat
gebruiken.” 

“Ik ben nu sinds 22 november 2011 clean. Ik drink geen
druppel alcohol meer en gebruik ook geen andere drugs.
Ik ben oprecht naar mezelf. Als ik het even moeilijk heb ga
ik naar meetings van de AA (Anonieme Alcoholisten/red.) 
Ik ben vanaf het begin ook eerlijk geweest over mijn verle-
den. Dat maakt het nu gemakkelijker. Ik ga nu ook wel weer
naar feestjes, maar alleen met vrienden die ik goed ken.
En als iedereen dronken wordt, ga ik meteen naar huis.
Boodschappen doen in de supermarkt was in het begin
nog wel eens lastig. De chips liggen recht tegenover het
bier. Het heeft een paar jaar geduurd voor ik daar geen last
meer van had. Maar dat is nu voorbij. Roken is het enige
dat nu nog trekt. Ik mis de alcohol niet, ik ben een gezond
en gelukkig mens geworden.”

Soms is het toch nog een keer spannend. “Op een perso-
neelsfeest bestelde ik een alcoholvrije mochito. Tijdens de
toespraak van de directeur nam ik mijn eerste slok. Ik

dacht meteen: ‘Shit dit is alcohol, als ik het uitspuug sta
ik voor gek, maar als ik het doorslik staat mijn leven op het
spel’. Ik ben maar weggelopen en heb even geappt met een
goede vriend.” Terugkijkend vertelt Bart Jan dat hij heel
vroeg begonnen is. “Mijn eerste bier dronk ik op de 12,5
jarige bruiloft van mijn ouders, ik dronk de restjes uit de
glazen. Op de middelbare school blowden we, en ik werd
er op uitgestuurd om wiet te halen. Toen ik als veertienja-
rige (rond 1998) in de horeca ging werken en biertje kreeg
als sluitdrankje vond ik dat eerst dat vreemd. Dit was ‘ge-
woonte’ in de horeca en deze ‘gewoonte’ heb ik gelijk over-
genomen. Deze ‘gewoonte’ is mij uiteindelijk bijna fataal
geworden”.

Nu kijkt Bart Jan daar anders tegenaan. “Het minimaliseren
rondom de consequenties van alcohol- en drugsgebruik is
niet verstandig. Zeker niet bij jongeren, het zaadje word al
vroeg geplant. Eén op de tien mensen is verslavingsgevoe-
lig. Van de veertig mensen met wie ik bij Solutions zat,
waren er al drie binnen een jaar uit het leven gestapt. Ze-
ventig procent van de mensen die behandeld is voor ver-
slaving krijgt een terugval.” Voor ouders of vrienden valt
het ondertussen niet mee om te zien wat er aan de hand
is. “In mijn werk was alcohol normaal. En mijn ouders
zagen wel dat het niet helemaal lekker ging, maar konden
de vinger er niet precies op leggen. Ik was ook een einzel-
gänger. Ik ben niet de persoon die andere mensen moet
vertellen hoe ze moeten leven. Dat is wat een ieder voor
zichzelf mag uitmaken. Het enige dat ik kan doen is vertel-
len hoe ik het heb gedaan.”

Luuk Miedema, 
preventie alcohol&drugs

Probleem’n? Poar neem’n!  

U kunt ook uw
eigen kerstpakket 

Nog even dit.....
Door Raadslid Gerrit Flier

Vanuit de diverse akkoorden (Parijs en

Energieakkoord) is er de opgave om niet

meer afhankelijk te zijn van het fossiele

gas. De Gemeente Ede wil in 2050 van het

gas af zijn. In 2030 moeten er al een flink

aantal wijken in de Gemeente Ede gas-

loos zijn. Op dit moment is de Gemeente

Ede bezig met planvorming om te komen

tot het afkoppelen van woningen van het

gas in de komende jaren. 

Voor de buitendorpen ligt hier ook een op-

gave. Aansluiten op een warmtenet is niet

echt een optie en daarom zullen er alter-

natieven gevonden moeten worden hoe

ook de buitendorpen en het buitengebied

gasloos gaat worden. Dit is geen gemak-

kelijke opgave. Als SGP blijven wij ook kri-

tisch op deze ontwikkelingen. Als we zien

dat in Duitsland op dit moment subsidie

gegeven wordt als inwoners overgaan op

een CV-installatie die gestookt wordt op

gas, dan bekruipt ons het gevoel dat we

wel heel ver voor de muziek uitlopen, ter-

wijl de rekening van het geheel uiteinde-

lijk betaald wordt door onze inwoners. 

Daar tegenover staat dat we als rentmees-

ter, in het licht van de Bijbelse opdracht,

zorgvuldig om moeten gaan met deze

aarde en dan kunnen we ons van dit

vraagstuk niet afkeren. En dan is het de

persoonlijke vraag hoe wij hier zelf mee

omgaan. Welke voetprint laten wij achter

en willen wij achterlaten?

Warmtetransitie


