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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Hersteld zijn van een verslaving is een waardevolle vorm van levenservaring 
die gebruikt kan worden om anderen te ondersteunen in een vergelijkbaar proces. Ex-
verslaafden kunnen als ervaringsdeskundige een bijdrage leveren aan de zorg en 
dienstverlening. Niet alleen in specifieke rollen, en vanuit cliëntenorganisaties, maar ook 
binnen reguliere functies.  
 
Er bestaan uiteraard ook ex-verslaafde verpleegkundigen, SPH’ ers en artsen. Zij hebben 
meestal geleerd dat het niet professioneel is om eigen ervaringen in te brengen in het 
contact met cliënten. Steeds duidelijker wordt echter, dat effectieve zorg niet alleen 
afhangt van de methodiek die wordt toegepast, maar ook van de specifieke persóón van 
de zorgverlener en de manier waarop deze kan aansluiten bij de beleving van de cliënt. 
De ervaringskennis van alle zorgverleners is van belang voor effectieve zorg. Voor de 
verslavingszorg betekent dit een revival: ex-verslaafden zijn altijd al belangrijke pioniers 
geweest in de behandeling en preventie bij mensen met verslavingsproblemen.  
 
Wat is de betekenis van het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de zorg aan 
verslaafden? Wat weten we hierover? Is er sprake van meerwaarde? Welke valkuilen zijn 
er? Wat moet veranderen in opleidingen en beroepsopvattingen? Het boek ‘Deskundig 
door de verslaving’ gaat op deze (en andere) vragen in, met vele concrete voorbeelden.  
 
Deskundig door de verslaving is ontwikkeld door een werkgroep van het lectoraat 
Verslavingspreventie van Hogeschool Windesheim. De werkgroep bestond uit 
ervaringsdeskundigen, docenten, onderzoekers, beleidsmedewerkers en 
cliëntenorganisaties. Bij het boek hoort een DVD waarop in rollenspelen discutabele 
praktijksituaties te zien zijn.  
 
Het boek is zowel geschikt voor het ondersteunen van beleid op het gebied van 
herstelondersteunende zorg en het inzetten van ervaringsdeskundigheid, als voor 
opleidingen hiervoor en de reguliere opleidingen gericht op zorg- en dienstverlening. 
Het geeft een duidelijk beeld van de manier waarop ervaringskennis van zowel (ex-
)cliënten als van reguliere zorgprofessionals gebruikt kan worden. Verder is het boek een 
aanrader voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in de vele facetten rondom het 
herstelproces van een verslaving.’ Boek van 176 pagina’s. 
 
Over de schrijfster: 
Alie Weerman (1960) is, naast docente bij de opleiding Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening (SPH), een belangrijke voorvechter van de erkenning van 
ervaringsdeskundigheid. Haar promotieonderzoek zag ze  – naast de voltooiing van een 
levenswerk – als een legitimering van ervaringsdeskundigheid als belangrijke extra 
kennisbron in het sociaal werk en de sociale opleidingen.” Haar proefschrift verscheen in 

http://www.swp.com/


2016 in boekvorm bij uitgeverij Eburon onder de titel ‘Ervaringsdeskundige zorg- en 
dienstverleners. Stigma, verslaving en existentiële transformatie’. 
 
Recensies/Extra: 
http://pdf.swphost.com/boeken/MGv_boekbespreking_Deskundigheid_door_de_versl
aving.pdf  
http://www.canonsociaalwerk.eu/nl_vsz/details_verwant.php?cps=0&verwant=550  
https://www.slideshare.net/AWeerman/zelfonthullingdoorervaringsdeskundigehulpverl
enersvoordelenennadelen  
https://www.movisie.nl/publicaties/deskundig-door-verslaving 
 

http://pdf.swphost.com/boeken/MGv_boekbespreking_Deskundigheid_door_de_verslaving.pdf
http://pdf.swphost.com/boeken/MGv_boekbespreking_Deskundigheid_door_de_verslaving.pdf
http://www.canonsociaalwerk.eu/nl_vsz/details_verwant.php?cps=0&verwant=550
https://www.slideshare.net/AWeerman/zelfonthullingdoorervaringsdeskundigehulpverlenersvoordelenennadelen
https://www.slideshare.net/AWeerman/zelfonthullingdoorervaringsdeskundigehulpverlenersvoordelenennadelen
https://www.movisie.nl/publicaties/deskundig-door-verslaving

