Afhanklikheid - het ek ‘n probleem?
Die meeste persone wat ons ken, blyk alles wat hul harte verlang te hê. Die regte motor, werk, huis,
gesin en vriende. Gebruik alkohol of selfs dwelms vir jare al en dis nie ‘n probleem nie. Dit is juis die
probleem... dit is vir elkeen van ons moontlik om net te aanvaar ek is nie in gevaar nie. Afhanklikheid is
inderdaad ‘n kroniese siekte wat oor tyd ontwikkel, al is jy ‘n hoogs funksionerende person in die
gemeenskap, kan afhanklikheid jou stadig bekruip.
Afhanklikheid ontwikkel oor tyd en wanneer die persoon agter kom “hier is moeilikheid” is heelwat
fisiese, emosionele en sosiale skade alreeds aangerig. Die eienskappe, soos met enige ander siekte, is
dat dit dodelik kan wees indien daar geen behandeling plaasvind nie. ‘n Mens kan jouself net die
volgende vrae vra, wat reeds die gevaarligte sal laat aangaan:
•

Het jy al ooit op jou eie probeer om substansgebruik te verminder of selfs heeltemal op te hou?
Hierdie pogings of “voornemens” het gewoonlik nie lank geduur nie... jy vertel jouself dat jy
enige tyd kan ophou drank of dwelms gebruik, maar dit gebeur eenvoudig nie?

•

Geliefdes of selfs kollegas het al hul kommer uitgespreek oor jou substansgebruik en -misbruik,
en jy begin wonder waarom almal so oorreageer? Jy geniet dit en wil eintlik net ‘n goeie tyd
geniet, maar die sosiale konsekwensies maak dit alreeds ongemaklik? Persone kla oor die
hoeveelheid wat jy gebruik of selfs jou gedrag wanneer jy onder die invloed is... Het jy alreeds
kop gestamp met die gereg in gevalle soos gesinsgeweld en/of dronkbestuur?

•

Het jy agter gekom dat jy meer (hoeveelheid) alkohol of dwelms meer gereeld moet gebruik om
dieselfde effek te ervaar? Het jy al ge-eksperimenteer met die verandering van die soort
substans om dalk meer in beheer te wees van jou gedrag? Mense voel dat hul eerder nou meer
bier sal drink, want whisky maak hul te dronk en dan veroorsaak hul meer probleme... of die
babelas is nie so erg op bier nie... Jou substansmisbruik het dalk ook al tot gevolg gehad dat jy ‘n
dag van die skool, universiteit of werk moes wegbly?

•

Van babelaas gepraat... Het al ooit ‘n regmaker die volgende dag gevat om die babelaas/
ontrekking- simptome te verlig? Sjoe, die vorige nag was rof en ‘n enkel enetjie gaan my regruk,
die werkgewer en kollegas begin dan kla dat jy na drank ruik... Het dit dan gebeur dat jy graag
soos ander wil wees wat lekker kan kuier en nooit in die moeilikheid kom nie? Eina! Hier is
probleme... Eish, dis hier waar jy dalk moet begin dink om met ‘n professionele persoon te
gesels.

•

Jy kom agter dat verhoudinge in die huishouding nie is wat dit moet wees nie, en daar is
gereelde bakleiery of jou lewensmaat kan selfs dreig met ‘n egskeiding. Finasies en jou
algemene netheid en gesondheid word ‘n bekommernis... Vriende wil jou nie meer oornooi nie,
want jy maak ‘n spektakel van jouself en jou geliefdes? Jy kom agter dat jy stadig maar seker
vereensaam... en tuis bou die spanning net al hoe meer op...

•

Soms voel jy dat die paar glasies wyn by die braai dit nie vir my gaan doen nie, so jy pak ekstra
drankies in of steek ‘n botteltjie in die kombuis weg. Elke keer as jy nog ys gaan haal kan jy ‘n
paar kappe vang en om die vuur rustig kuier met ‘n paar biertjies - niemand gaan weet nie. Het

jy al ooit meer drank of dwelms probeer kry aangesien die partytjie nie genoeg voorsiening
gemaak het nie?
•

Jy hoor net van die kaskenades wat jy onder die invloed van substanse aangevang het, maar jy
kan niks onthou nie... jy begin grappies maak oor jou bewery en “altzheimers-light”...
Geheueverlies tree meer dikwels in... en jy begin meer gereeld wonder of jou lewe nie wel beter
sou gewees het sonder die drank of dwelms nie.

Hierdie paar vrae wat jy jouself kan afvra gaan heel moontlik ‘n prentjie van bekommernis oor jou eie
lewe of die van ‘n geliefde skep, indien substansafhanklikheid en misbruik besig is om patalogies
gevaarlik te onwikkel... Wees versigtig, koester jou lewe en die van jou geliefdes. Kry hulp, meer
belangrik, professionele hulp
Indien jy bekommerd is oor jou eie substansgebruik, kontak Stabilis Treatment Centre vir ‘n
professionele evaluasie wat die begin kan wees om jou lewe te verander. Jy kan direk vanaf
www.stabilis.org.za ‘n vertroulike epos stuur of skakel (012) 333 7702 vir ‘n afspraak.
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