
Korte beschrijvingen interventies voor naasten van mensen met verslavingsproblemen  
 

Project Naasten (Verslavingskunde Nederland) heeft vijf interventies geschikt bevonden voor 
landelijke implementatie, te weten:  

• 5-Step 

• CRAFT (Community reinforcement and family training) 

• Moti-55 

• Preventief adviesgesprek naasten 

• Samen nuchter 

• Help, mijn kind kan niet zonder?  
 
Hieronder vindt u een korte beschrijving per interventie.  
 

• 5-stappen groepstraining (Fivestep)   
De 5-stappen training kan zowel groepsgewijs, individueel als via online zelfhulp aangeboden 
worden aan naasten. Binnen project Naasten richten wij ons op de 5-stappenmethode als 
groepsaanbod.  
 
De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van zo’n 2 uur. Per bijeenkomst wordt de volgende 
thema’s opeenvolgend behandeld: kennismaking en het verkennen van stress en 
spanningen; het geven van relevante informatie; het bespreken en verkennen van coping 
gedrag; het verkennen van sociale ondersteuning; afronding.  
 
De 5-stappentraining is sterk gericht op empowerment van de mensen die te maken hebben 
met verslaving in hun omgeving. Het doel is het veranderen van copingstijl in het dagelijkse 
leven. De naaste gaat van een  betrokken en accepterende coping meer naar een 
terugtrekkende coping. Mede hierdoor vermindert de stress die samenhangt met de situatie.  

 
 

• CRAFT - Community Reïnforcement and Family Training (CRAFT)  
De CRAFT is, net als de 5-stappenmethode, een groepstraining voor naasten. Deze kan ook 
individueel ingezet worden, maar Verslavingskunde Nederland heeft gekozen voor de 
groepsvariant.  
De CRAFT is gebaseerd op behandelmethodiek CRA. Voor het inzetten van de CRAFT is het   
niet noodzakelijk dat een instelling ook de CRA-methodiek hanteert in de cliëntbehandeling.  
 
De CRAFT bestaat meestal uit 7-8 bijeenkomsten van 1,5 tot 2 uur. In dit groepsaanbod leert 
de naaste beter voor zichzelf te zorgen door de grenzen te stellen, en beter om te gaan met 
eigen gevoelens als boosheid. De CRAFT richt zich op empowerment van de naaste en op het 
aanleren van andere copingsvaardigheden. De naaste leert hoe beter kan communiceren met 
de ander. Waar de 5-stappenmethode zich exclusief richt op de emoties en het gedrag van 
de naaste zelf, is de CRAFT ook gericht op het bieden van tools aan naaste om de persoon 
met verslavingsproblemen te motiveren tot minderen van gebruik of het deelnemen aan 
behandeling. Om deze reden is regelmatig contact tussen de naaste en de persoon waarover 
zij zich zorgen maken een sterke pré om deze training te volgen.  

 
 

• Moti-55 
Moti-55 is een individueel gesprekkentraject voor mensen vanaf 55 jaar die kritisch willen 
kijken naar het eigen alcoholgebruik of daarmee willen minderen. Het betreft vier 



opeenvolgende gesprekken met, na 2 maanden, een laatste vijfde gesprek om te kijken hoe 
het gaat.  
Deze interventie zit reeds in het basisaanbod van Verslavingskunde Nederland. Sinds 2020 is 
hier een naastenmodule aan toegevoegd. Het doel is de deelnemer en de naaste samen te 
laten kijken naar het alcoholgebruik van de deelnemer en hoe de naaste de deelnemer kan 
ondersteunen bij een eventueel besluit om te minderen hiermee.  
 

• Preventief adviesgesprek naasten 
Het preventief adviesgesprek is een eenmalig, gestructureerd, gesprek gericht richt op 
iedereen met vragen over o.a. verslavingsproblemen van zichzelf of van een persoon uit hun 
omgeving. Dit gesprek kan gevolgd worden door een vervolggesprek of een andere 
naasteninterventie.  
In dit gesprek krijgt de naaste meer kennis over verslaving en daarmee meer inzicht in de 
aard en de ernst van de problemen van de ander. Hierin wordt samen met de naaste gekeken 
hoe hij/zij zelf keuzes kan maken in hoe om te gaan met de situatie en welk hulp- of 
preventieaanbod verder gewenst is.  

 

• Samen nuchter 
Dit online zelfhulpinstrument is gebaseerd op de CRAFT-methodiek. Waar de CRAFT 
persoonlijk contact biedt met begeleiders en andere naasten, is Samen Nuchter  een digitaal 
aanbod met behoud van anonimiteit. Hierbij wordt er van uit gegaan dat deze online variant 
als meer laagdrempelig wordt ervaren door naasten.  
Na aanmelding krijgt de naaste opdrachten om praktisch aan de slag te gaan, verdeeld over 
10 thema’s. Enkele van deze thema’s zijn het verbeteren van de communicatie met de ander, 
inzicht krijgen in het gebruik van de ander en hoe je daar als naaste invloed op kunt hebben.  
De naaste kan deze modules oppakken op het moment dat het hem of haar uitkomt. Via het 
forum heeft hij/zij de mogelijkheid tot lotgenotencontact. Een persoonlijk dagboek helpt om 
meer inzicht te krijgen in eigen gevoelens, gedachten en ervaringen.   

 

• Help, mijn kind kan niet zonder 
Deze groepsinterventie is exclusief gericht op (stief)ouders en verzorgers van kinderen (12-23 
jaar) die problematisch alcohol drinken, drugs gebruiken, gamen of gokken.  
 
In 5-6 groepsbijeenkomsten leren ouders de communicatie in het gezin te verbeteren, 
grenzen stellen en de regie in het gezin terugkrijgen. Dit gebeurt middels psycho-educatie en 
praktische gedragsoefeningen gericht op communicatievaardigheden en ouder-kindrelatie. 
Het uitwisselen van ervaringen is daaraan inherent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



In overzicht: 

 
 
NB: Voor kinderen van ouders met verslavingsproblemen (< 20 jaar) is specifiek aanbod onder de noemer 
KOPPKOV (kinderen van ouders met psychiatrische of verslavingsproblemen) beschikbaar. Zie o.a. 
www.kopstoring.nl en www.koppkov.nl.  
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Doelgroep Naasten 18+ Naasten 18+ Ouders van 
jongeren 
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Soort  Groep 
 

Groep 
 

Groep 
 

Individueel 
 

Individueel  
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– Online 
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bijeenkomsten/ 
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5 x 
 

7-12 x 5-6 x 1x 1x 10x 

Doelen m.n.        

• Meer kennis 
over gebruik 

x x x x x x 

• Empowerment  x x x  x x 

• Betere 
communicatie  

x x x x x x 

• Minder gebruik 
door de ander 

 x     

• In behandeling 
gaan door de 
ander 

 x     
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Advies 
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