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Ontkracht jouw redenen om ja te zeggen  

In de oefening ‘Visualiseer jouw wil om nee te zeggen’ werd al het een en ander uitgelegd. 
Je las dat ‘nee’ zeggen tegen alcohol is als een discussie voeren met jezelf. Vaak zijn we 
hartstikke gemotiveerd tot aan het moment dat we in verleiding worden gebracht. Die 
verleiding ontstaat doordat er opeens redenen in beeld komen om ‘ja’ te zeggen tegen 
alcohol. Veel redenen hebben om ‘nee’ te zeggen is niet genoeg; als je ook veel redenen 
hebt om ‘ja’ te zeggen dan vergt het te veel wilskracht om niet aan de verleiding toe te 
geven.  
 
We willen niet afhankelijk zijn van wilskracht, want onze wilskracht kan opraken. Soms 
ben je gewoon uitgeput. Dan heb je niet de energie om de discipline op te brengen om 
‘nee’ te zeggen. Dan kies je voor de beloning op de korte termijn in plaats van de beloning 
op de lange termijn. Dit is zonde, want je kunt voorkomen dat je wilskracht te zwaar belast 
wordt. 
 
Kan je redenen bedenken die jou soms verleiden om ‘ja’ te zeggen tegen alcohol? Of 
misschien heb jij bepaalde terugkerende ‘excuses’ waardoor je soms tegen beter weten in 
je doelen loslaat. Dat je dan toch opeens alcohol drinkt, terwijl je dat niet van plan was. 
Het biedt veel inzicht als je jouw redenen en excuses de komende weken of maanden 
bijhoudt.  
 
Als je de oefening ‘Visualiseer jouw wil om nee te zeggen’ hebt gedaan, pak je dat blad 
erbij. Anders print je het blad hieronder. Schrijf de belangrijkste redenen die jou kunnen 
verleiden om alcohol te drinken op aan de kant van ‘ja’ zeggen tegen alcohol.  
 
Kijk vervolgens kritisch naar deze redenen. Ga nu alvast de discussie met jezelf aan, zodat 
je tegenargumenten hebt voor als je later echt in verleiding wordt gebracht. Probeer 
redenen te bedenken waarom het niet klopt dat je ‘ja’ wil zeggen tegen alcohol. Schrijf die 
tegenargumenten op aan de kant van ‘Nee zeggen tegen alcohol’. Doorstreep de reden 
om ‘ja’ te zeggen en zet een pijltje naar je tegenargument,  zodat je makkelijk onthoud hoe 
je die reden had ontkracht. 
 
Hang de afbeelding op je koelkast - of een andere plek - zodat je hem elke dag ziet. Dan 
word je dagelijks herinnerd aan die tegenargumenten. Zo zorg je dat de tegenargumenten 
vers in je geheugen zitten. Dan ben je voorbereid om de discussie aan te gaan met jezelf 
als je in verleiding komt om alcohol te drinken. Parate kennis heet dat.   
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Tip 1: Schrijf de redenen om ja te zeggen in een klein handschrift 
Dit zal symboliseren dat de redenen om ‘ja’ te zeggen eigenlijk weinig gewicht toevoegen 
aan de weegschaal. Dit helpt om de indruk te wekken dat ze onbelangrijk zijn. 
 
Tip 2: Ga het internet op 
Je hoeft niet alle tegenargumenten zelf te verzinnen. Er zijn tal van wetenschappers en 
ervaringsdeskundigen die hun kennis delen. Het internet staat vol met nieuwsartikelen, 
blogs, cursussen en apps waarin mensen delen hoe het hen lukte te stoppen met alcohol. 
Zij hebben al ervaren wat wel en niet werkt, dus maak daar vooral gebruik van. Neem 
jezelf voor om elke dag, of elk weekend, minimaal één artikel te lezen over minderen met 
alcohol. 
 
Tip 3: Zoek uit voor welke type trigger jij het meest moet oppassen 
Als je nauwlettender naar jouw redenen gaat kijken om ‘ja’ te zeggen tegen alcohol dan 
zal je zien dat ze verbonden zijn aan de acht verschillende typen triggers. Elk type trigger 
roept bij jou op verschillende manieren het verlangen op om te drinken. Het is een valkuil 
om alleen redenen te verzinnen die betrekking hebben op één type trigger. Om de 
discussie met jezelf aan te kunnen gaan werkt het beter om per type trigger een aantal 
redenen te hebben die jou helpen alsnog ‘nee’ te zeggen tegen alcohol als je met dat type 
trigger in aanraking komt. Bestrijd ratio met ratio, emoties met emoties, tijd met tijd, etc. 
etc.  
 
Bijvoorbeeld, stel jij krijgt krijgt trek in alcohol omdat je verwacht blij te worden van een 
drankje doen. De trigger is dan emotioneel (blij willen worden). Dan helpt het vaak minder 
goed om rationeel tegen jezelf te zeggen ‘Alcohol is ongezond’. Het helpt veel beter als je 
een andere manier vindt om blij te worden.  
 
Een ander voorbeeld is iemand die trek krijgt in alcohol als ze met vrienden zijn, misschien 
omdat ze bij de groep willen horen. Diegene zal groepsdruk ervaren, zelfs als ze ervan 
overtuigt zijn dat er andere manieren zijn om blij te worden zonder meedrinken. 
Anderzijds, het wordt makkelijker om alcoholvrij te blijven als diegene een nieuwe sociale 
trigger toevoegt die reden geeft om ‘nee’ zeggen tegen alcohol. Dit kan bijvoorbeeld door 
de groep te vertellen ze hun alcoholgebruik op pauze hebben gezet. De groepsdruk is dan 
omgedraaid want de groep zal het nu juist gek vinden als diegene ‘wel’ alcohol drinkt. Een 
andere tactiek is om een pauzemaatje te zoeken die samen met jou alcoholvrij blijft. De 
solidariteit en wens om diegene niet teleur te stellen helpt om ‘nee’ te zeggen tegen 
alcohol. 
 
Door de onderstaande vragen te beantwoorden kan je per type trigger in beeld brengen 
hoe ze weerstand kunnen oproepen. Probeer vervolgens redenen te bedenken die helpen 
om de bijbehorende type verleiding te weerstaan. 
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1. Hoe verwacht je dat je lichaam zich voelt als je ‘ja’ zegt tegen alcohol? Op welke 

andere manieren kun je die gevoelens ook oproepen? 
2. Hoe verwacht je dat je emoties zijn als je ‘ja’ zegt tegen alcohol?  
3. Welke gedachten verleiden jou om ‘ja’ te zeggen tegen alcohol? 
4. Heb je overtuigingen over wanneer het gepast of zelfs goed is om te alcohol te 

drinken? 
5. Op welke momenten is het verleidelijk om alcohol te drinken? 
6. Hoe verwacht je dat locaties jouw verlangen naar alcohol beïnvloeden? 
7. Welke acties leiden ertoe dat je trek krijgt in alcohol? 
8. Welke mensen of objecten om je heen verleiden je om alcohol te drinken? 
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Voorbeeld 
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