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1. Vanaf wanneer spreken we van problematisch gebruik? 

2. Hoe komt het dat mijn kind verslavingsgevoelig is? 

3. Ben ik verantwoordelijk voor het gebruik van mijn kind? 

4. Hoe steun in mijn kind bij stoppen of minderen met gebruik / drinken? 

5. Mag ik grenzen stellen en hoe doe ik dat? 

6. Hoe kan ik zorgen voor mezelf? 

7. Hoe kan ik zorg dragen voor mijn partner? 

8. Hoe kan ik zorg dragen voor de niet-gebruikende kinderen? 

9. Waar kunnen we terecht voor hulp? 

10. Wat als mijn kind niet gemotiveerd is voor hulp? 

11. Hoe ga ik om met mijn eigen gevoelens? 

12. Ik zou graag spreken met mijn kind, maar het lukt ons niet. Wat kan ik doen? 

13. Sommige mensen geven mij het advies dat ik mijn kind moet loslaten; Ik weet niet of 

dat moet en of ik dat wil? 

14. Afstand nemen zonder los te laten, kan dat? 

15. Ruzies zonder einde? 

16. Kan je veilig zijn? 

17. Gebeurt het onindenkbare? 

18. Zou een goed pak slaag iets oplossen? 

19. Zijn vrienden vrienden?? 

20. Is de dood een oplossing? 

21. Wat is er mis gegaan? 

22. Wat haat ik het meest aan de hele situatie? 

23. Stopt dit ooit? 

24. Is er ergens een beloning voor mij, voor al mijn lijden? 

25. Is dit een boete voor mijn schuld? 

26. Kan werk helpen? 

27. Kan iemand helpen of kan niemand helpen? 

28. Heeft het leven van een verslaafde waarde? 

29. Heeft mijn leven waarde? 

30. Kan scholing helpen? 

31. Zou het aanbieden van lessen zonder verplichting kunnen helpen? 
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32. Zou het aanbieden van werk op het ogenblik van nuchterheid kunnen helpen? 

33. Wat kunnen ouders meer dan boos of wanhopig zijn? 

34. Kan een junkie een junkie helpen? 

35. Kinderen van je kinderen. 

36. Kan  je de roes inbeelden? 

37. Wat zoekt mijn kind als goed effect in verslaving? 

38. Is verslaving een passie? 

39. Is mijn kind een passie? 

40. Heeft mijn kind een passie? 

41. Wat is de betekenis van het lijden van mijn kind? 

42. Wat is de betekenis van mijn lijden? 

43. Broers en zussen, aan de zijlijn,  slachtoffers of demonen? 

44. Grootouders, aan de zijlijn, slachtoffers of demonen? 

45. De school heeft schuld, ze zouden het best erkennen. 

46. Zijn leerkrachten een zegen of eerder een hel of betekenen ze niets? 

47. Lost geld het probleem op? 

48. Welke betekenis heeft verslaving voor mijn kind?  

49. Warmte in het leven, gaat het daar mis? 

50. Is het te begrijpen dat hij/zij verslaafd geraakte? 

51. Een kind is een schepping van de natuur, is de verslaafde een mislukte schepping? 

52. Kan men tolerant zijn naar gebruik? 
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