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Over de schrijvers: Drs. Monique Engelbertink is gezinspedagoog, docente 
Pedagogiek, werkzaam als preventiewerker in de verslavingszorg en begeleidt doe- en 
praatgroepen voor kinderen van verslaafde ouders. Rianca den Ouden is 
hulpverleenster in de verslavingszorg en begeleidt jongeren met 
verslavingsproblemen en kinderen van verslaafde ouders en Irene Engelbertink werkt 
als docente in het basisonderwijs. 
 

Soort boek/stijl: In dit boekje staan zowel ervaringen van kinderen van alcohol 
en/of drugs verslaafde ouder(s) als ook tips en adviezen hoe er het beste mee 
omgegaan kan worden. De kinderen werden hiervoor geïnterviewd. Het is zo 
geschreven dat jongeren het kunnen lezen, maar ook voor hun omgeving en 
hulpverleners staan er nuttige zaken in. Goed leesbaar, duidelijk onderverdeeld. 
 

Korte beschrijving: In dit boekje staan ervaringen van kinderen en jongeren (12-
24 jaar), die opgroeiden bij een of twee verslaafde ouders. Ze worden kort 
geïntroduceerd en gaan daarna in op onderwerpen als: eigen gebruik, emoties, 
gebruik van ouder(s), hoe duidelijk werd dat de ouder(s) verslaafd was (waren), wat 
voor invloed dat op zijn/haar leven had/heeft, reacties broers en zussen. Het boekje is 
opgezet rond 4 thema’s: jij en drugs, jij en je emoties, jij en je gezin, jij en je 
omgeving. Ieder hoofdstukje begint met een zelftest ; een afhankelijkheidstest, een 
emotietest, een test over welke regels je hebt meegekregen en een test over hoe je 
hulp vraagt. Daarnaast leveren de schrijvers tips, adviezen uitleg en informatie over 
diverse verslavingsproblemen. In het boekje staan ook adressen, literatuur, 
internetsites, tips voor hulpverleners. 
 
Wat viel op: De diversiteit in ervaringen met ouders. Lola Brood bijvoorbeeld had 
minder last, omdat haar vader voldoende verdiende terwijl een ander kind geen eten 
had omdat het geld naar de drank van moeder ging. Ook sommige van deze jongeren 
raken zelf weer verslaafd, terwijl een ander juist helemaal niet gebruikt en weer een 
ander weinig. De meeste kinderen hebben wel moeite met hun ouder(s) gedrag. Er 
zijn er die opmerkingen maken als: had me maar eerder daar weggehaald, of en ik 
wilde hem/haar niet meer zien. 
 
Citaten: Pag. 8:‘Nu mijn vader er niet meer is, denk ik vaak: had ik maar meer 
genoten van de tijd toen hij er nog wel was. In de puberteit heb ik vaak ruzie gemaakt, 
gezegd dat hij moest stoppen, drank weggespoeld, net als zoveel jongeren uit dit boek. 
En je moet dat ook wel doen hoor, maar als ik een tip moet geven: geniet van de tijd 
dat je ouders er zijn.’ 
Pag. 65:’Ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ik ben snel volwassen 
geworden. Als ik mij vergelijk met leeftijdsgenoten ben ik veel serieuzer en minder 
giechelig. Ik had minder zorgen gehad als ik bij mijn vader was gaan wonen. Als ik in 
het weekend bij mijn vader ben, ga ik altijd even langs mijn moeder. Ik wil in de gaten 
houden. Ik wil weten of het fout gaat.’ 
Pag. 86: ‘Soms denk ik wel eens: had ik maar een andere vader. Als ik andere 
kinderen op school hoorde over de thuissituatie, over wat ze op vakantie hadden 
meegemaakt. Ik was altijd stil na de grote vakantie. Ik maakte nooit wat mee. Als ze 
vroegen wat ik had gedaan, zei ik: “Tja, ik ben thuis geweest!”’ 


