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Vallen en opstaan
Het zweet gutst er van alle kanten uit. Daar hang 
je, boven het toilet waar de geur van je eigen 
drugspoep het vomeren in rap tempo tot gang 
brengt. Het lucht op, als het goed is. Je lichaam 
hee! de rommel van de dag ervoor weer opge-
ruimd. Vervolgens voel je je zwakjes, doch voldaan. 
Maar daarmee ben je er nog niet.
 Als je jarenlang iedere dag halve liters wegtikt, 
shotjes bruin zet of geestverruimende poeders 
rookt ben je nogal verwikkeld in een patroon.  
Je lichaam is gewend aan de dagelijkse input van 
sto#es, en is vergeten hoe die zelf aan te maken. 
Valt je dagelijkse endorfinemomentje om klokslag 
twaalf uur plots weg, dan ziet je middag er een stuk 
minder rooskleurig uit. Misschien zelfs angstaan-
jagend. Hoe kom je daar in godsnaam doorheen?
 Vaak is goede begeleiding nodig, en dan nog 
gaat het niet zonder slag of stoot. In dit nummer 
staat het ontgi!ingsproces centraal. Waarom is het 
ene middel moeilijker dan het andere? Op pagina 
12 lees je waarom het a$icken van downers zonder 
medische begeleiding levensgevaarlijk is.

En wat doe je met de constante verleiding die 
op de loer ligt? Je kunt moeilijk iedereen op een 
verjaardag vragen om geen bier te drinken, zegt 
Danielle op pagina 14. Sommige mensen pakken 
het vliegtuig om de craving achter zich te laten. 
Lees op pagina 4 hoe Loes a$ickt in Zuid-Afrika 
van de speed en ghb.
 Maar wat doe je met je huisdier als je de kliniek 
in gaat? Ook daar is een prima oplossing voor, 
zie pagina 8.
 Mensen die geen zin hebben in maandenlange 
therapie zouden zich kunnen verdiepen in iboga, 
een wondermiddel volgens sommigen. Maar ver-
diep je ook in de risico’s. Een trip op het krachtige 
middel kan fataal aflopen.
 Ga je voor de detox, maak je borst maar 
goed nat, houd goede moed, en als je struikelt, 
sta dan weer op. En lees tussendoor vooral de 
tips op pagina 18.

Guido van Diepen  
Hoofdredacteur

OPROEP
Heb je wat te vragen of

te melden over drugs en 
gezondheid? Schroom niet 

ons te bellen of mailen!

020-6822660
info@mainline.nl   
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Trippen om af te 
kicken
Een keer flink trippen op de 
bast van de iboga-wortel en je 
bent afgekickt, zonder ontwen-
ningsverschijnselen. Het klinkt 
ideaal. Helaas is het dat niet: niet 
iedereen overlee! het namelijk. 
Kan a$icken dan nooit eens 
gemakkelijk zijn? 

(
Dieren in de detox 

Dieren versnellen het herstel van 
mensen, steeds meer weten-
schappelijk onderzoek toon 
dat aan. Bij dierenpension ‘Ons 
tweede nest’ helpen huisdieren 
hun baasjes van de drugs af te 
blijven. “Vaak zijn cliënten familie, 
vrienden en zelfs kinderen kwijt-
geraakt, dus hun huisdier betekent 
echt alles voor ze”, aldus pension-
houdster Rianne Visser.
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Thuis VS 
Verweggistan
 
Loes (20) vloog naar Zuid-Afrika 
om af te kicken van de ghb en 
speed. “Nederland associeerde ik 
met verdriet en woede”, zegt ze. 
Peter (45) koos voor veilig thuis 
a$icken, onder begeleiding van 
The Home Clinic. Oprichter Pieter 
Bodewits: “In een kliniek kom je 
wel los van het middel, maar niet 
van je thuissituatie.”

$(
Vandaag gebruik 
ik niet
Stel haalbare doelen. Breek met 
je dealer. En probeer eens een 
andere supermarkt. Negen tips 
die het net iets gemakkelijker 
maken om van de drugs af te blij-
ven. Weet dat terugvallen deel 
uitmaakt van het stopproces.  
En: blijf het proberen tot het lukt. 


