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De MOED-groep een krachtig middel! 

 

Heb je last van het gebruik van middelen? Is het gebruik van middelen een verslaving 

geworden? Dan kun je je aanmelden voor de MOED-groep. Dit is een groep die je 

helpt je in je kracht te zetten en van daaruit je last ten aanzien van middelen te 

veranderen. Dit door bewustwording van gedrag. Er wordt educatie gegeven over 

verslaving waarbij jezelf een plan ontwikkelt om deze gedragsverandering te 

realiseren. In de MOED-groep staat het ontwikkelen van vertrouwen en motivatie 

centraal.  

 

Doelgroep 

 

De MOED-groep is bedoeld voor mensen met een misbruik of verslaving van 

middelen die gedragsverandering overwegen. Er bestaat enige onvrede rondom  het 

middelengebruik, maar er is nog geen beslissing genomen hier stappen tot 

verandering in te zetten. De MOED-groep deelnemers kunnen steun verwachten van 

medegroepsgenoten en cursusleiders om te onderzoeken welke gedragsverandering 

helpend is om anders met middelengebruik om te gaan.  

 

Aanpak 

 

Vertrouwen en motivatie ten aanzien van gedragsverandering van middelengebruik 

staan centraal bij de inzet van de MOED-training. Deze basis dient als fundament om 

de verandering vol te houden. Gaandeweg de training leer je je kracht kennen. De 

educatie over misbruik en verslaving geeft je een theoretisch  kader op basis waarvan 

je je eigen plan kunt ontwikkelen. In deze planmatige fase is er vooral aandacht voor 

het verkennen van redenen van gebruik en het afwegingsproces om je gedrag te 

veranderen. Eén van de belangrijkste elementen is de relatie tussen hulpverlener en 

deelnemer. Om de relatie te bestendigen wordt daarom ervaringsdeskundigheid 

ingezet. Je vindt in deze deskundigheid namelijk begrip, erkenning en herkenning 

vanuit gelijkgestemdheid. 

 

Materiaal 

 

Motivatie voor verandering komt niet in één keer tot stand, maar is een geleidelijk 

proces. Daarin onderscheiden zich een aantal fasen: voorbeschouwing, overpeinzing, 

beslissing en uitvoering. De hulpverlener zal je in dit herstelproces ondersteunen 

vanuit nauwkeurige empathie, belangeloze warmte en echtheid.   

Tijdens de educatie wordt  gebruik gemaakt van de “ Cirkels van Van Dijk” .  Er wordt 

een voor- en nadelenbalans opgemaakt. Ook wordt er onderzocht  hoe om te gaan 

met zucht etc.  
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Aanmelding en kosten 

 

U kunt zich aanmelden voor deze MOED-groep bij uw casemanager. Er zijn geen 

kosten verbonden aan deelname. 

 

Waar en wanneer 

 

Bij voldoende aanmeldingen zal  de groep op donderdagmiddag plaatsvinden van 

13.00 – 14.00 uur bij Zuyderland GGz in het Zuyderland Medisch Centrum, Dr. H. van 

der Hoffplein 1 Sittard-Geleen. Meldpunt West-07. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 

Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg 

Volwassenenzorg-IZ 

Postbus 5500 

6130 MB Sittard 

 

Meldpunt 

West-07 

 

Telefoon  

088 - 459 9393 

088 - 459 0360 (secretariaat) 

 

Internet 

www.zuyderland.nl 

 


